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ختامها مسك

 ...ويدخل ذلك في باب تطوير
مسارات العمل والحرص
الذي يبديه سموه  ،وبشكل
دائم من خالل توجيهاته
السديدة التي يؤكد فيها
على ضرورة تصويب مسيرة
العمل ودفعها باالتجاه
الصحيح بعيدًا عن األخطاء
 ،وتماشيًا مع استراتيجية
وزارة الداخلية  ،التي تؤكد
دومًا على تفعيل صيغ
األمن واألمان وتكريسها
واالرتقاء بمستوى الخدمات
األمنية المقدمة للجمهور.

العدد ( ) 1

القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ،ال تريد أن تنهي عامها العملي
الحالي  ،إال بترك بصماتها على أيامه األخيرة  ،لذلك تراها خلية نحل
بدء من مكتب سمو القائد العام  ،وصو ً
ال
التتوقف الحركة في أروقتها ً
إلى اإلدارات األخرى .
حيث اختتمت موسمها العملي لهذا العام بسجل حافل باإلنجازات
والفعاليات الحيوية المهمة  ،واحتوى هذا السجل الكبير نشاطًا
ملحوظًا عبر العديد من اللقاءات التي عقدها سمو القائد العام مع
جهات عدة لدراسة مسيرة العمل األمني طيلة السنة المنصرمة
واالرتقاء به وتأشير نقاط النجاح كما نقاط الضعف التي رافقت العمل
لتالفي األخطاء  ،أو نقاط الضعف  -إن وجدت  -ولعدم تكرارها في
جدول األعمال للسنة الجديدة أو استبعادها.
ويدخل ذلك في باب تطوير مسارات العمل والحرص الذي يبديه
سموه  ،وبشكل دائم من خالل توجيهاته السديدة التي يؤكد فيها
على ضرورة تصويب مسيرة العمل ودفعها باالتجاه الصحيح بعيدًا
عن األخطاء  ،وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الداخلية  ،التي تؤكد دومًا
على تفعيل صيغ األمن واألمان وتكريسها واالرتقاء بمستوى الخدمات
األمنية المقدمة للجمهور.
ومن جانب آخر  ،وباهتمام ومتابعة حثيثة من اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة  ،تمكنت إدارة
مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط 25
ألف قرص من العقاقير المخدرة من نوع ((الترامادول ))  ،و ( )26كيلو
من مخدر الحشيش ،وهو ما يؤكد كالمنا في بداية الصفحة على أن
القيادة بإداراتها أشبه ما تكون بخلية نحل نشطة  ،وإال لما استطاعت
أن تضبط هذه الكمية من المواد المخدرة ومن يقف وراءها بعملية
أقل ما يقال عنها أنها نوعية وشجاعة .
ولغرض استمرار عمليات الحفاظ على أطر األمن ووسائل األمان الذي
تعيشه بالدنا الحبيبة  ،كان البد من رافد مستمر يرفد العملية األمنية
برجال أبطال قادرين على صون مكتسبات الوطن العزيز  ،وهذا ما
عمل عليه معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة  ،فقد شهدت ساحات
التدريب بهذا المعهد تخريج عدد غير محدد من الدورات التأهيلية
والتدريبية إلعداد كوادر جديدة من أبناء الوطن لتكون سدًا منيعًا في
وجه كل من يحاول اإلضرار باألمن واألمان الذي نعيشه في اإلمارات ،
بفضل اهلل أوال  ،ثم بفضل قيادتنا الرشيدة  ،وعلى رأسها صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه اهلل) .
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أصرت أن التنهي عامها هذا إال
وعنوانها فيه ( ختامها مسك )  ،وقد صدقت بجهود القائمين عليها
 ،وعلى رأسهم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
شرطة رأس الخيمة  ،فهنيئًا للجميع هذا النشاط  ،والى األمام  ..وكل
عام والجميع بخير .

أكتوبر 2012
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إعداد  :النقيب خالد حسن النقبي  -النقيب ثائر محمد النجار
تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  -نجيم  -إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

سيف بن زايد يلتقي رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،يف مكتبه  ،اللواء املتقاعد مبارك
بن سامل بن عويضه الخيييل رئيس جمعية املتقاعدين العسكريني،
واللواء املتقاعد عيل ماجد املطرويش  ،ووفدا ً من كبار الضباط
املتقاعدين بوزارة الداخلية .واطّلع سموه خالل اللقاء عىل الدور
الذي تضطلع به الجمعية يف خدمة املتقاعدين العسكريني وعدد
من املوضوعات ذات الصلة مبتقاعدي وزارة الداخلية .حرض اللقاء
اللواء نارص لخريباين النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،واللواء الركن عبيد سامل الحريي
الكتبي نائب القائد العام لرشطة أبوظبي  ،والعميد عيل خلفان
الظاهري مدير عام شؤون القيادة برشطة أبوظبي  ،والعقيد
سعود الساعدي مدير إدارة سكرتارية سمو الوزير .

سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل وفداً من كلية الشرطة
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،بقاعة االجتامعات الكربى ،مببنى القيادة،
سعادة العقيد سيف عيل الكتبي مدير عام كلية الرشطة رئيس
فريق مرشوع تطوير الكلية والوفد املرافق له ،حيث تم خالل
اللقاء استعراض مرشوع تطوير مخرجات كلية الرشطة ،وسبل
تطوير العمل يف وزارة الداخلية ،وذلك بهدف الوقوف عىل
تلك املخرجات مبا يتالءم مع التطورات األمنية العاملية ومبا
يتوافق مع اإلسرتاتيجية العامة لوزارة الداخلية .حيث تأيت
هذه الزيارة يف إطار سعي وزارة الداخلية إىل االرتقاء بالعملية
التدريبية التي تعترب الركيزة األساسية يف تطوير ورفع كفاءة
املورد البرشي بوزارة الداخلية ،وكذلك تطبيقاً السرتاتيجية
وزارة الداخلية الرامية إىل استثامر مواردها البرشية و تعزيز
جودة املوارد البرشية و االستفادة املثىل منها إلعداد قيادات
متميزة .ويف ختام امللتقى ،أثنى اللواء سمو الشيخ طالب بن

صقر القاسمي عىل حرص وزارة الداخلية عىل تنفيذ خططها
االسرتاتيجية وفق سياسة مدروسة و ممنهجة لالرتقاء مبستوى
العمل الرشطي و األمني يف مختلف القيادات عىل مستوى

الدولة ،كام تم تبادل الدروع التذكارية بني الجانبني ،حرض
اللقاء سعادة نائب القائد العام و عدد من املدراء العامني
ومدراء املراكز وعدد من الضباط.

طالب بن صقر يستقبل قيادات شرطية بوزارة الداخلية

استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،سعادة
العميد سعيد سامل الحنيك مدير عام املالية و الخدمات املساندة بوزارة الداخلية ،بحضور
عدد من املدراء العامني و مدراء اإلدارات والضباط .حيث متت مناقشة كافة الجهود املبذولة
من قبل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لتطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف مجال
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التطوير و التحسني املستمر  ،بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي  ،ومبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور .وقد أشاد سمو قائد عام الرشطة بهذه الزيارات  ،التي تعكس
مدى اهتامم القيادات بوزارة الداخلية ومتابعتهم ملجريات العمل يف مختلف القيادات
الرشطية عىل مستوى الدولة ،بل و العمل عىل تذليل كافة العقبات التي تعرتض العمل
األمني و الرشطي  ،مام يسهم يف دفع املسرية األمنية يف الدولة .من جانب آخر  ،التقى سمو
قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،سعادة العميد حمد بن عديل الشاميس مدير عام املؤسسات
العقابية و اإلصالحية بوزارة الداخلية  ،حيث تم خالل اللقاء التباحث حول رضورة تطبيق
اسرتاتيجية وزارة الداخلية ،و مبادراتها يف إبقاء معدل الجرمية عند أدىن املستويات العاملية
من أجل الحفاظ عىل أمن ورخاء املجتمع ،وكذلك تعزيز ثقة املجتمع بالجهود املستمرة،
التي تبذل لتحقيق رسالة املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إصالح وتأهيل النزالء وإعادة
دمجهم يف املجتمع ،لخلق مجتمعات تنعم باألمن واالستقرار.
واستعرض سموه حرص رشطة رأس الخيمة عىل متابعة كافة أمور النزالء و معاملتهم بكل
إنسانية و تقديم كافة الربامج و األنشطة التي تهدف إىل تأهيلهم و إكسابهم مهارات مهنية
و اجتامعية تسهم يف تهذيب سلوكهم وغرس القيم األخالقية لديهم ،ليعودوا إىل مجتمعهم
مواطنني صالحني وفاعلني  .ويف ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بني الجانبني.

محطة شرطية

طالب القاسمي يستقبل وفد شركة "ستريت قروب"
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
سعادة قريمان قوتوروف رئيس رشكة "سرتيت
قروب" املصنعة للسيارات والوفد املرافق له،
بحضور العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام الرشطة والعميد جامل أحمد
الطري مدير اإلدارة العامه للموارد والخدمات
املساندة و بعض ضباط اإلدارة .حيث تم
خالل اللقاء تبادل أوارص التعاون ومواصلة
التنسيق الذي تم مع الرشكة سابقاً بخصوص
تنفيذ بعض األعامل املشرتكة ،كام قدم رئيس
الرشكة الشكر لسمو قائد عام الرشطة عىل

دعمه املستمر والدائم للرشكة  .كام قدمت
الرشكة عرضاً لبعض السيارات الخاصة التي
تقوم بعمليات املهام األمنية الخاصة .وقد
أعرب سمو قائد عام الرشطة عن إعجابه مبا
قدمته الرشكه من عرض يف مجال التطوير
و التحسني املستمر للمركبات املتخصصة
األمنية ،كام أكد عىل أهمية مواصلة التعاون
وتبادل الرأي حول تنفيذ عدد من املهام
الخاصة بالرشطة فيام يتعلق مبوضوع
املركبات ،مبا يتوافق مع رؤى وأهداف وزارة
الداخلية وتلبية طموحات وأهداف القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة.

طالب بن صقر يكرم ضابط ًا
حصل على الماجستير...

كرم اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،مبكتبه مببنى القيادة،
وبحضور العقيد طارق محمد بن
سيف مدير مكتب سمو القائد العام،
الرائد ركن محمد حسن الشمييل
رئيس قسم مرسح الجرمية ،وذلك
لحصوله عىل درجة املاجستري يف إدارة
املوارد البرشية من جامعة أبوظبي.
حيث أشاد سمو القائد العام
باملكرم و بحرصه عىل التميز و اإلبداع
و مواصلته لدراساته الجامعية مام
سيرثي رشطة رأس الخيمة ،ويضيف
إىل رصيدها ضابطاً متميزا ً انضم إىل
كوكبة منتسبي رشطة رأس الخيمة
الحاصلني عىل الدرجات العلمية
العالية يف الكثري من التخصصات

التي تفيد العمل الرشطي ،وتؤدي
إىل تطويره و تحسينه ملا فيه مصلحة
العمل .و أضاف اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي بأن هذا
التكريم يأيت ضمن االسرتاتيجية
العامة لوزارة الداخلية وأحد
أهدافها االسرتاتيجية الرامية إىل
تشجيع اإلبداع و املقرتحات لضامن
التحسني املستمر لجودة الخدمات
و العمليات ،و ضمن مبادرتها نحو
التشجيع و البحث العلمي .وأكد
سموه بأن القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة حريصة كل الحرص عىل
تكريم أبنائها املخلصني و املتميزين يف
مختلف املجاالت ،متمنياً أن يستمر
هذا التميز و اإلبداع ملا فيه خدمة
الوطن و املواطن.

...ويتسلم نسخة من رسالة
الماجستير ألحد الضباط

تسلم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة مبكتبه
مببنى القيادة ،نسخة من رسالة املاجستري للرائد حديد سعيد محمد الخنبويل الشحي
رئيس قسم الخدمات املساندة بإدارة مراكز الرشطة الشاملة ،وذلك لحصوله عىل
تقدير امتياز يف برنامج (( ماجستري العلوم القانونية)) من أكادميية رشطة ديب ،وذلك
بحضور سعادة نائب القائد العام و عدد من املدراء العامني والضباط .حيث أشاد سمو
القائد العام بالرائد حديد سعيد و بحرصه عىل التميز و اإلبداع و مواصلته لدراساته
الجامعية ،مام سيرثي رشطة رأس الخيمة ،ويضيف إىل رصيدها ضابطاً متميزا ً انضم إىل
كوكبة منتسبي رشطة رأس الخيمة الحاصلني عىل الدرجات العلمية العليا يف الكثري من
التخصصات التي تفيد العمل الرشطي وتؤدي إىل تطويره و تحسينه ملا فيه مصلحة
العمل .وأكد سموه بأن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص
عىل تحفيز أبنائها ودفعهم نحو التميز و اإلبداع و مواصلة دراساتهم العليا  ،متمنياً أن
يستمر هذا التميز و اإلبداع ملا فيه خدمة الوطن و املواطن.
والجدير بالذكر بأن الرائد حديد سعيد قدم أطروحته بعنوان (( الطاقة املتجددة كبديل
للطاقة األحفورية )) دراسة اقتصادية مقارنة ،ومتت مناقشة الرسالة بحضور معايل
الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة و املياه رئيس لجنة التحكيم ،واللواء الدكتور
محمد أحمد بن فهد مدير أكادميية رشطة ديب ،و العقيد الدكتور غيث غانم السويدي
نائب املدير لشؤون التعليم و الدعم.
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مرور  4سنوات
على قرار تشكيلها
طالب بن صقر
القاسمي يترأس
اجتماع
لجنة القيادة العليا
برأس الخيمة
ترأس اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،بقاعة
االجتامعات الكربى ،مببنى القيادة اجتامع لجنة
القيادة العليا بحضور نائب القائد العام و املدراء
العامني و مدراء اإلدارات .حيث أثنى سموه عىل عمل اللجنة وما قدمته من دور
فاعل و حيوي يف حل الكثري من املشكالت و تذليل العديد من العقبات التي تواجه
العمل األمني ،خصوصاً مع مرور أربع سنوات عىل تشكيلها ،و اتضحت نتائج عملها
و أهميتها عىل أرض الواقع من خالل ما تم تنفيذه من قرارات و توصيات خالل
تلك االجتامعات التي مضت خالل األعوام السابقة .وقد تم خالل االجتامع مناقشة

عدد من املوضوعات من أهمها رفع كفاءة املورد البرشي ،وكذلك تطبيقاً السرتاتيجية
وزارة الداخلية الرامية إىل استثامر مواردها البرشية و تعزيز جودة املوارد البرشية
و االستفادة املثىل منها إلعداد قيادات متميزة.
كام ناقش سمو قائد عام الرشطة الخطط التطويرية املستقبلية لرشطة رأس
الخيمة الرامية إىل تحقيق أفضل الخدمات املقدمة لكافة أفراد املجتمع و بسط
املزيد من األمن و الطأمنينة يف كافة أرجاء اإلمارة.

طالب بن صقر يستقبل مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة مبكتبه مببنى القيادة سعادة أحمد
محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس
الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وعددا ً
من أعضاء املؤسسة ،حيث قدموا لسموه
اإلصدار الخاص باملؤسسة ،مبناسبة اليوم
الوطني بعنوان (( املواطن ورد الجميل)).
حيث أشاد سموه بهذه الزيارة التي تعرب
عن مدى التعاون و الرتابط بني الرشطة
ومختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته،
مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة عىل مشاركة
كافة مؤسسات الدولة يف االحتفال باليوم
الوطني لدولتنا الفتية.
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تقليد رتب جديدة و أوسمة وميداليات للضباط بشرطة رأس الخيمة
بناء على المرسوم االتحادي رقم
ً
( )106لسنة 2012م ،و الصادر عن
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان – رئيس الدولة  -حفظه
اهلل  -والقاضي بترقية عدد من
ضباط وزارة الداخلية ،قام العميد
محمد النوبي محمد نائب قائد عام
شرطة رأس الخيمة ،بتقليد الرتب
الجديدة للضباط المرفعين من
شرطة رأس الخيمة وهم المقدم
يوسف عبد اهلل محمد بطي
سمبيج ،والمقدم سعيد راشد
سعيد حسن اليماحي من اإلدارة
العامة للعمليات الشرطية.

حيث هنأهم سعادة نائب القائد العام ،و نقل
لهم تحيات و تهاين اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،مؤكدا ً
استحقاقهم لهذه الرتقية التي تزيد من مسؤولياتهم
تجاه خدمة هذا الوطن و بذل املزيد من الجهد و
العمل الدؤوب ،ليكونوا عىل قدر املسؤولية التي
ألقيت عىل عاتقهم ،وأضاف بأن هذه الرتقية هي
تكليف أكرث من أن تكون ترشيفاً لصاحبها .ومن
جانبهم مثن املرفعون الثقة الغالية ،التي أوالها لهم
صاحب السمو رئيس الدولة –حفظه الله -مؤكدين

بأنهم سيكونون عىل قدر تلك الثقة ،و سيبذلون كل
طاقاتهم للنهوض بالعمل الرشطي و األمني عىل حد
سواء ،ملا فيه خدمة هذا الوطن الغايل.
كام قام سعادة العميد محمد النويب بتقليد أوسمة
وميداليات الخدمة الطويلة املمتازة والخدمة املخلصة
و التقدير لعدد ( )19من ضباط رشطة رأس الخيمة
 ،وذلك بنا ًء عىل القرار الوزاري رقم ( )617لسنة
2012م الصادر عن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،وهم :املقدم يوسف سامل بن يعقوب
و املقدم عبدالله عيل سباع ،واملقدم جامل حمد بن

غانم ،و املقدم دكتور حمد عيل الدباين ،و املقدم خالد
بن فيصل القاسمي ،واملقدم عبد الله راشد املزروعي،
و املقدم سامل سيف املزروعي ،واملقدم أحمد عيل
كشح ،واملقدم جاسم خلفان الشاعر ،واملقدم أحمد
محمد سباع ،واملقدم عيل سعيد الحبيس ،و الرائد
محمد عبد الرحمن األحمد ،والرائد سعود أحمد
العاجل ،والرائد جاسم عيل املنصوري ،والرائد عبد الله
راشد سباع ،والرائد مروان محمد الظهوري ،والرائد
عامر سامل القاسمي ،والرائد راشد سامل املفتول ،والرائد
سعيد عبيد املهريي.

تخريج دورة تأهيلية لرتبة عريف

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد و الخدمات المساندة بالقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة  ،حفل تخريج دورة التأهيل التاسعة لرتبة عريف  ،وذلك
بحضور عدد من مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام و الضباط.

عقدت الدورة مبعهد تدريب
الرشطة  ،ملدة ستة أسابيع  ،و ضمت

( )179منتسباً  ،من مختلف القيادات
العامة عىل مستوى الدولة ،وقد تلقى

املنتسبون العديد من املواد النظرية
 ،باإلضافة إىل التدريب العميل خالل

الدورة التي تهدف إىل تزويد الدارسني
بكل العلوم و املعارف القانونية و
الرشطية و اإلدارية و التقنية  ،وتنمية
مهاراتهم وتأهيلهم  ،من خالل إعداد
منهج للدورة برؤية معارصة مواكبة
للتطور وخدمة العمل األمني  ،مبا
يتالءم مع احتياجات الدورة وأهدافها .
وقد أشاد مدير عام املوارد و الخدمات
املساندة  ،مبستوى الدورة وأهميتها
يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية
لدى منتسبي الرشطة ،و أضاف بأن
هذه الدورات تأيت يف إطار سعي وزارة
الداخلية إىل نرش اسرتاتيجيتها الرامية
إىل صقل و تطوير مهارات منتسبيها ،
من خالل تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا
قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة ،و
عىل أكمل وجه.ويف الختام  ،قام العميد
جامل الطري بتكريم العرشة األوائل
وتسليم الشهادات للخريجني.
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محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تكرم عدداً من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة بالشارقة
بنا ًء عىل توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
كرم العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد و
الخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،بقاعة املركز اإلعالمي عددا ً من الطلبة
املرشحني املتميزين واملوفدين من رشطة رأس الخيمة
إىل أكادميية العلوم الرشطية بالشارقة ،وذلك لتميزهم
يف املجال األكادميي والتدريبي.
حيث أوضح العميد جامل الطري ،بأن العنرص
البرشي أصبح يشكل العصب الحيوي يف أي مؤسسة
بالدولة ،ملا له من دور فعال يف بناء أسس ودعائم
تلك املؤسسة ،وأن هذا التكريم يأيت يف إطار سعي
وزارة الداخلية إىل االرتقاء بالعملية التدريبية التي
تعترب الركيزة األساسية يف تطوير ورفع كفاءة املورد
البرشي بوزارة الداخلية ،وكذلك تطبيقاً السرتاتيجية
وزارة الداخلية الرامية إىل استثامر مواردها البرشية و

تعزيز جودة املوارد البرشية و االستفادة املثىل منها
إلعداد قيادات متميزة.
وأكد مدير عام املوارد والخدمات املساندة حرص
رشطة رأس الخيمة عىل مواكبة كافة التطورات يف

إدارة مرور رأس الخيمة تعقد اجتماع ًا
مع هيئة اإلمارات للهوية

يف إطار التعاون والتنسيق القائم بني القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،و مختلف الدوائر
االتحادية و املحلية يف اإلمارة ،قام وفد من إدارة املرور والدوريات باإلدارة العامة للعمليات
املركزية ،بزيارة إىل مبنى هيئة اإلمارات للهوية (مركز رأس الخيمة) ،وذلك برئاسة العقيد عبد
الله عيل منخس مدير إدارة املرور والدوريات ،وعدد من الضباط ،حيث كان يف استقبالهم
السيد إسامعيل هاشم البلويش مدير مركز رأس الخيمة للتسجيل .وقد تم خالل اللقاء،
مناقشة سبل التعاون بني الجانبني ،و تقديم أفضل الخدمات اإللكرتونية املبتكرة لتسهيل
إنجاز معامالت املراجعني بكل دقة ويرس ،كام تم التعرف عىل نظام قاريء بطاقات الهوية
وآلية تطبيقها وكيفية االستفادة من النظام لتسهيل اإلجراءات .ويف ختام االجتامع ،تقدم مدير
إدارة املرور والدوريات ،بخالص الشكر و التقدير ملركز رأس الخيمة للتسجيل عىل تعاونهم
مع إدارة املرور والدوريات ملا فيه الصالح العام ،كام تم تبادل الدروع التذكارية بني الجانبني.
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مختلف املجاالت العلمية و العملية ،و مد منتسبيها
بكافة الخربات و املهارات يف سبيل تطوير العمل مبا
يتالءم مع التطورات األمنية العاملية ،ومبا يتوافق مع
االسرتاتيجية العامة لوزارة الداخلية.

شرطة رأس الخيمة تبحث
التعاون مع شرطة أبوظبي
قام وفد من قسم
األسلحة واملتفجرات برشطة رأس الخيمة،
برئاسة العقيد عيل
سلطان الزعايب رئيس قسم األسلحة
واملتفجرات ،والنقيب
سامل عبدالله األحمد مدير فرع التفتيش
واإلبطال ،واملالزم عب
دالعزيز عبدالرحمن الرشهان مدير فرع
األجهزة ،بزيارة إدارة
األسلحة واملتفجرات بالقيادة العامة
لرشطة أبوظبي .و
كان يف استقبالهم العقيد حميد سعيد
العفريت مدير إدارة
االسلحة واملتفجرات برشطة أبوظبي،
حيث رحب بهم،
مثمناً زيارتهم التي تأيت يف إطار التباحث
بشأن آخر املستج
دات واالطالع عىل خربات وكفاءة كال
الجانبني لتعزيز الرش
اكة يف حفظ األمن واألمان عىل مستوى
الدولة وفق معايري ع
الية الجودة  .واستمع الوفد إىل رشح
مبسط عن أهم التقن
يات واألنظمة املعمول بها يف اإلدارة،
وعىل ما تحويه من
مميزات وكيفيه اختيار املواصفات  .ويف
نهاية اللقاء ،أعرب ال
وفد الزائر عن شكره وتقديره للقيادة
العامة لرشطة أبوظبي،
لحسن استقبالهم واستضافتهم ،متمنني
لهم كل التوفيق والن
جاح  ،كام تم تبادل الدروع التذكارية بني
الجانبني .

محطة شرطية

بمتابعة من سمو
القائد العام
إدارة مكافحة المخدرات
بشرطة رأس الخيمة
تضبط  25ألف حبة
من مخدر الترامادول
و « » 26كيلو من
الحشيش
باهتمام ومتابعة حثيثة من اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة  ،تمكنت
إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ،من ضبط  25ألف قرص من العقاقير المخدرة من
نوع ((الترامادول))  ،و ( )26كيلو من مخدر الحشيش ،وذلك بحسب ما صرح به العقيد إبراهيم علي كبتن مدير إدارة
مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.

وذكر العقيد كبنت  ،بأنه وردت معلومات مؤكدة
من اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات برشطة
ديب تفيد بوجود كمية من املخدرات لدى أحد
األشخاص من الجنسية اآلسيوية املقيمني يف اإلمارة،
وبنا ًء عىل تلك املعلومات ،تم تشكيل فريق عمل
برئاسة النقيب عيل السعدي رئيس قسم عمليات
املكافحة برشطة رأس الخيمة  ،و أعضاء من اإلدارة
العامة ملكافحة املخدرات بالوزارة و من القيادة
العامة لرشطة ديب و الشارقة .
وأضاف مدير إدارة مكافحة املخدرات  ،تم
دراسة و تحليل املعلومات و تحديد األسلوب
اإلجرامي الخاص باملروج ،وعىل ضوئه تحركت فرق
العمل و تم توزيع فرق املتابعة و املراقبة ،و وضع
الخطط التي تتناسب مع هذا األسلوب اإلجرامي،
و بالفعل هذا ما تم من خالل إعداد كمني محكم
عند محاولته لرتويج تلك السموم ،وضبط بحوزته
 25ألف قرص من عقار (الرتامادول) املخدر  ،و
( )26كيلو من مخدر الحشيش ،و بالتحقيق معه
اعرتف بحيازته للكمية املضبوطة معه ،و تم
استكامل باقي اإلجراءات القانونية  ،متهيدا ً إلحالته

للجهات املختصة لينال جزاءه العادل.
وقد أشاد سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة بدعم
وزارة الداخلية ،وكذلك بالتعاون و التنسيق القائم
بني كافة إدارات مكافحة املخدرات عىل مستوى
الدولة بصفة عامة و إدارة مكافحة املخدرات
برشطة ديب و الشارقة عىل وجه الخصوص  ،عىل
ما بذلوه من تعاون وجهد يف هذه القضية ،كام و
أكد سموه بأن األجهزة األمنية و الرشطية بوزارة
الداخلية تبذل قصارى جهدها ملكافحة هذه اآلفة
و محاربة التجارة باملخدرات ومالحقة الرؤوس
الكبرية واإلطاحة بهم ،والعمل عىل تجفيف منابع
غسل األموال الناتجة من االتجار باملخدرات،
وضبط املدمنني ومحاسبتهم  ،ومن ثم تأهيلهم
وإعادة دمجهم يف املجتمع.
وأعرب العقيد إبراهيم كبنت  ،عن امتنانه للدور
الكبري الذي يوليه سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
إلدارة مكافحة املخدرات و حرصه و متابعته
املستمرة و الحثيثة لكافة القضايا و األنشطة التي
يتم تنفيذها ،و االستفادة من توجيهات سموه مبا
يخدم العمل الرشطي  ،و يعمل عىل مكافحة و

محاربة هذه اآلفة الخطرية .كام وأشاد العقيد
إبراهيم كبنت مدير إدارة مكافحة املخدرات بكافة
فرق العمل من ضباط وأفراد عىل هذا اإلنجاز
الكبري الذي حققوه ،وما تكبدوه من جهد و وقت
لإلطاحة بهؤالء التجار و مروجي تلك السموم،
مؤكدا ً يف الوقت ذاته ثقته بهم و بأعاملهم
البطولية التي ليست بالغريبة عىل أبناء رشطة رأس
الخيمة  ،الذي يحفل سجلهم بالكثري من اإلنجازات
الهامة التي يشهد عليها الجميع .كام ناشد مدير
إدارة مكافحة املخدرات  ،كافة أفراد املجتمع ،
برضورة التكاتف و التعاون للتصدي لهذه اآلفة و
العمل عىل القضاء عليها لحامية أنفسنا و أبنائنا و
مجتمعنا من خطر املخدرات و ويالته ،و أضاف
 ،لذا يجب علينا أن ال نقف موقف املتفرج  ,بل
علينا أن نشارك بكل ثقلنا و بكل ما أوتينا من قوة
و إمكانيات مادية أو معنوية  ،فكلكم راع و كلكم
مسؤول عن رعيته  ,فعىل اآلباء و املربني مالحظة
أبنائهم و احتضانهم و احتواؤهم  ،وأن يكونوا يف
الوقت ذاته قدوة ومثاالً لهم.
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تقرير

إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة
رأس الخيمة تحتفل بأسبوع النزيل الخليجي
بحضور سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة ،نظمت
إدارة المؤسسة العقابية و اإلصالحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،احتفا ً
ال ،بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،تحت شعار ((أسرتي بين أيديكم)) ،حيث اشتمل االفتتاح على العديد
من الفقرات المتنوعة ،وكان منها عرض لفيلم وثائقي بعنوان (يوميات نزيل) ،وتضمن فقرة مسرحية بعنوان (الفرحة
فرحتين) ،ثم تكريم المتميزين والمتعاونين .
تقرير  :زينب يحيى المعز  /تصوير :مصطفى إيبي – أحمد البخيتي

دعم المحدود

أشاد العميد محمد النويب محمد نائب القائد العام بالدعم
الكبري الذي يوليه اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة للمؤسسة العقابية
وحرص سموه عىل توفري كافية االحتياجات و تذليل العقبات
التي قد تعرتض العمل ،وكذلك تأكيد سموه املستمر عىل
متابعة كافة أمور النزالء و معاملتهم بكل إنسانية و تقديم
كافة الربامج و األنشطة التي تهدف إىل تأهيل النزالء و إكسابهم مهارات مهنية
و اجتامعية تسهم يف تهذيب سلوكهم وغرس القيم األخالقية لديهم ،ليعودوا إىل
مجتمعهم مواطنني صالحني وفاعلني.

التأكيد على أهمية األسرة

وأوضح العقيد أحمد السلومي مدير إدارة املؤسسات
العقابية واإلصالحية برشطة رأس الخيمة بأن أسبوع
النزيل الخليجي جاء دعامً للجهود واإلنجازات املتعددة
التي تحققت يف مختلف مجاالت التعاون األمني ،وبخاصة
14

العدد ( ) 4

ينــايـــر 2013

فيام يتعلق باملؤسسات العقابية واإلصالحية ،وملا له من أثر يف تعزيز ثقة املجتمع
بالجهود املستمرة ،لتحقيق رسالة املؤسسة يف إصالح وتأهيل النزالء وإعادة دمجهم
يف املجتمع ،لخلق مجتمعات تنعم باألمن واالستقرار.
وأشار مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية بأن شعار الحملة (( أرسيت بني
أيديكم)) يؤكد عىل أهمية األرسة باعتبارها الخلية األوىل التي يتكون منها املجتمع،
وهي أساس االستقرار يف الحياة االجتامعية ،ويف عملية التنشئة االجتامعية ،وميثل
عائل األرسة أهمية كربى بالنسبة ألفرادها ،ويشكل العمود الفقري لها ،وسجنه يعترب
هاجساً مخيفاً ألفراد األرسة ،ويعرضهم للكثري من املشكالت االجتامعية والنفسية و
االقتصادية التي قد تؤدي إىل انهيارها.

تحقيق التكيف االجتماعي والنفسي

وأكد العقيد سلطان إبراهيم الجروان رئيس قسم اإلصالح
والتأهيل ،عىل دور اإلدارة يف توفري أوجه الرعاية للنزيل
وأرسته خالل فرتة العقوبة وقبل اإلفراج وبعده ،بهدف
تحقيق التكيف االجتامعي والتوافق النفيس له مع املجتمع،
ليصبح فردا ً سوياً وعضوا ً صالحاً وفاعالً حتى ال يعود لعامل

تقرير

الجرمية مرة أخرى ،حيث تحىض إدارة السجن املركزي يف رأس الخيمة بسمعة طيبة
عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية ،من حيث الحرص علــــى االلتــــزام
بتنفيــذ القوانيــن واستحداث برامج ونظم تكنولوجية حديثة يف اإلصــالح ورعايــة
النــزالء وإعـادة تأهيلهـــم وحفظ أمنهــم .

حقوق اإلنسان الهدف األسمى

وقال العقيد نارص يوسف صوفة رئيس قسم شؤون
النزالء بأن جمعيات حقوق اإلنسان بالدولة واملنظامت
والهيئات الدبلوماسية املعتمدة ،أكدت أن دولة اإلمارات
استطاعت بجدارة واستحقاق أن تحافظ عىل حقوق النزالء
من خالل توفري سبل الرعاية الكاملة وتأمني االحتياجات
الرضورية ،وكانت التوصيات يف هذا املجال حثيثة عىل
االهتامم بتطوير وتحسني األداء وتحديث الربامج واألنشطة واالنتقال من مراحل
العمل العقايب واإلصالحي إىل مراحل متقدمة لتخريج كفاءات كفيلة بخدمة ذاتها
ومجتمعها .

واالهتامم بها وعدم إهاملها ،وأمتنى أن أكون قد تعلمت من خطأي ألعود للحياة
واملجتمع من جديد بلباس الصالح والهداية .

لقاءات مع ذوي النزالء

ومن جانبهم تقدم جميع ذوي النزالء الذين قاموا بزيارتهم ،ضمن برنامج أسبوع
النزيل الخليجي ،بالشكر واالمتنان للواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،وجميع القامئني بإدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية عىل
حسن تعاملهم وتوفريهم الحياة الكرمية ألبنائهم الذين أغواهم الشيطان واستسلموا
أمام إغراءاته ونوازعه،

برامج مدروسة وفق المعايير اإلصالحية

ومن جانبه يشري النقيب عدنان محمد الحامدي مدير فرع
التأهيل والتدريب إىل أن إدارة السجن املركزي تبنت العديد
من الربامج املتنوعة التي هدفها رعاية النزالء وحفظ أمنهم
وإعادة تأهيلهم وذلك من خالل برامج مدروسة وفق
املعايري اإلصالحية التي تتيح خلق بيئة إرشادية مميزة توجه
من خاللها االدارة طاقات النزالء ليكونوا فاعلني متفاعلني مبا
يعود إليهم ووطنهم بالنفع .
وضم الربنامج عىل العديد من الربامج و الفعاليات التي أقيمت عىل مدار األسبوع
وتشمل معرضاً ملنتجات النزالء ،و انطالق البطولة الرياضية لنزالء املؤسسة ،وإقامة
محارضة بعنوان ((مكانة األرسة)) ،وتنظيم حملة ملكافحة الوشم ،وتنظيم زيارات
ميدانية ألرس النزالء ،فضالً عن تكريم النزالء املتميزين والفائزين بالبطولة الرياضية،
ومسابقة القرآن الكريم ،وبأفضل لوحة فنية معربة ،كام تم إعداد كتيب تعريفي عن
مهام اإلدارة وأنشطتها املختلفة ومنتجات النزالء من الحرف اليدوية ،كام تم افتتاح
معرض مصغر مبركز املنار التجاري يستعرض املنتجات والحرف اليدوية للنزالء،
باإلضافة إىل مشاركة فعالة من إذاعة رأس الخيمة يف إعداد تقارير إذاعية متكاملة
عن أسبوع النزيل .

لقاءات مع النزالء

النزيل أ.م تقدم بشكره وامتنانه إلدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية عىل ما
يقدمونه له ولجميع زمالئه من النزالء ،من حيث توفري كافة ما يطلبونه ويحتاجونه
قدر املستطاع ،حيث تتوافر لديهم الرياضة بأنواعها وتثقيف أنفسهم بالقراءة
واملحارضات التأهيلية حتى أصبحوا أكرث انتام ًء للدين واإلميان واالنضباط بالعبادات،
وتقام لهم مسابقات ثقافية ومنافسات رياضية مختلفة .
النزيل ع.ع يقول ":يف هذا املكان أدفع الثمن ،ألين جنيت عىل نفيس وعىل أهيل
ورايئ إال أننا بنفس الوقت قد شعرنا باالرتياح النفيس والروحي من خالل معاملة
القامئني ومساعدتهم لنا عىل تجاوز املعاناة وكرس روتني العزلة ،بعيدا ً عن ليل ونهار
الحرية حيث نشغل وقتنا يف أمور مختلفة ،كاملطالعة واملشاركة يف النشاطات التي
تسهم يف رفع معنوياتنا ويقدمون لنا اإلمكانيات لدعم مواهبنا مبا هو مفيد " .
النزيل ع.ض ،يؤكد عىل مدى اهتامم وحرص القامئني باإلدارة عىل تلبية احتياجاتهم
وتوفري البيئة املناسبة التي ال تشعرهم باالنعزال عن املجتمع الخارجي ،فهناك
االهتامم التعليمي والصحي واالجتامعي وغريها ،كام يحرصون عىل تنمية املواهب
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مسيرة قائد
تحقيق

تزوير التوقيع ...تغيير للحقيقة

التوقيع هو صورة خطية وشكل فني من أشكال التعبير عن الذات يعد من الناحية القانونية دليل إثبات ومرجع ًا
يعتد به في المعامالت الرسمية والمالية والمصرفية والعالقات التعاقدية ،ومن هنا يكتسب توقيع الشخص
أهميته ،وال تكاد معاملة من المعامالت أو وثيقة من الوثائق الثبوتية تخلو من التوقيع كمرجعية يعتد ويحتج بها،
ولذلك ينبغي على كل شخص وكل فرد من أفراد المجتمع أن يهتم بتوقيعه ،وأن يحتفظ بتوقيع واضح وثابت
ال يتغير أو يتبدل ،تفادي ًا للمشكالت الكثيرة التي تترتب على اختالف التوقيع أو عدم مطابقته لألصل أو سهولة
تقليده ،والتوقيع هو إقرار بااللتزام يؤخذ به حجة لك أو عليك ،فال تكاد تمر معاملة من المعامالت أو يعتد بوثيقة من
الوثائق دون توقيع ونظر ألهميته ،فقد اتخذ التوقيع أشكا ً
ال فنية عدة.
تحقيق:حسن المنصوري  /تصوير :محمد مطر

التوقيع
يقوم مقام
صاحبه ويقر
بالحق له
أو عليه
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تحقيق

الخاتم ،الرسم ،أو الخط اليدوي ،البصمة ،وأخريا ً التوقيع اإللكرتوين .وحظي التوقيع
مبراسم وبروتوكوالت وحفل خاص للتوقيع عىل اتفاق ملعاهدة ،وللتوقيع عىل
صفقة ،وهكذا مستويات ودرجات ومناسبات مختلفة تدل عىل أهمية التوقيع ،ويف
جميع هذه األشكال يتطلب أن يكون التوقيع واضحاً وجميالً يعكس صورة املوقع
وشخصيته ،وعىل هذا ينبغي أن نهتم بالتوقيع واالعتناء به ،وأن نحافظ عىل شكل
ثابت للتوقيع ،تجنباً لحدوث اللغط وتبعاته.
ويف هذا التحقيق يعرف الرائد فهد حسن الحداد ،ضابط مخترب جنايئ بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،ومرشف وحدة فحص التزوير والتزييف ،بأن التوقيع
عبارة عن بصمة الشخص عىل مستند رسمي أو معامالت رسمية ،وينقسم إىل
قسمني :حزمة عىل شكل رسومات ،وكتابة توقيع بخط اليد ،ويوجد توقيع بصمة
يد ،وهو مستند ،ويتم التعرف عىل التوقيع املزور عن طريق بداية ونهاية التوقيع.

وقال :يوجد باملخترب الجنايئ جهاز إنتاج رشكة ( بروجيتينا) سويدي عن طريق
 ،ARوعن طريق اإلضاءة املائلة والنافذة واألشعة فوق البنفسجية .وأوضح الرائد
فهد الحداد بوجود قضية مضمونها شيك عىل بياض بواسطة القلم السحري،
وهذا الجهاز استطاع أن يكشف التزوير ،وتم تحويل القضية إىل املحكمة التخاذ
اإلجراءات القانونية بذلك .وقد وصل عدد القضايا عام  2012إىل ( )173قضية،
وأغلبها تزوير بالشيكات واملستندات الرسمية .كام تحال للمخترب قضايا من عجامن
وأم القيوين
لوجود هذا الجهاز الذي يستطيع أن يكشف مالبسات التزوير والتزييف ،وأطلب
من كل فرد باملجتمع عدم منح شيك يحمل توقيعه ،دون تزويده وكتابة البيانات
الخاصة به ،حتى ال يعرض نفسه أمام ضعاف النفوس للتالعب بالشيك والدخول يف
قضايا ومحاكم ،واألدلة أمامنا يف هذا عديدة وماثلة.

التوقيع
هو إقرار
بااللتزام
يؤخذ به
حجة لك
أو عليك
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تحقيق

الرائد فهد حسن

الرائد وليد كنفش

هشام أحمد الشربيني

من جانبه ،يقول الرائد وليد محمد كنفش مدير فرع التحقيق والبحث الجنايئ
برشطة املعمورة :نستقبل القضايا الجنائية ،ومن ضمنها قضايا التزوير والتزييف،
مثل جوازات السفر ،وخاصة اآلسيوية وتزويرات تواقيع باملستندات ،ويتم يف ذلك
التنسيق مع املخترب الجنايئ بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وال نجزم بأن نقول
أنها تشكل ظاهرة ،وهذه القضايا تشكل أرضارا ً لألفراد ،ولها تبعات عديدة ،ويف هذا
السياق أطالب بنرش الوعي حتى يدرك األفراد باملجتمع اآلثار السلبية واملشكالت
التي ترتتب بكل ما يتعلق باستغالل التوقيع حتى يتم القضاء عىل املشكلة ،واإلعالم
رشيك أساس للوصول لألهداف التي تسعى الجهات الرسمية إليصالها للمجتمع.
ويعرف هشام أحمد الرشبيني خبري فحص التزوير والتزييف بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة التوقيع ،بأنه عبارة عن جرات وتكوينات خطية يحررها الشخص
لتدل عىل ألفاظ اسمه ،وتقيم العالقة بينه وبني املستند.
وأوضح أن أشكال التوقيعات تقسم إىل :
 التوقيع بطريقة الكتابة العادية :حيث يقوم الشخص بكتابة ألفاظاسمه مكتملة األحرف والتكوينات.
 التوقيع بطريقة (الفيرمه) المقروءة  :بحيث يقوم الشخص بكتابةألفاظ اسمه بخط يتم بالرسعة ،تؤدي إىل اختزال بعض األحرف .
 التوقيع بطريقة الفيرمه الغير مقروءة :كتابة ألفاظ االسم بالرسعةالتي تؤدي إىل اختزال معظم األحرف والتكوينات.
 التوقيع بالعالمة المختصرة  :يقوم الشخص بكتابة جرة خطية المدلول لها بحالة تشري إىل اطالعه ورؤيته للمستند ،وال تحتوي هذه الجرة عىل
التكوينات الخطية التي ميكن من خاللها دراسة مميزات وخصائص اليد املحررة
للتوقيع.
وقال الخبري هشام الرشبيني :إن تزوير التوقيعات ،هو من وسائل العبث باملستند
وتغيري الحقيقة به ،ويتم ذلك إما بتحرير توقيع ونسبته إىل شخص ما ،أو بالحصول

اتخد التوقيع
أشكا ً
ال فنية
عديدة
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يوسف حسن رجب

محمد طالل الحمصي

شكري األخضر

عىل توقيع صحيح أصيل لهذا الشخص وتقليده أو نقله بوسيلة ما عىل املستند
واالدعاء بقيامه بتحريره .وميكن للفاحص التعرف عىل أسلوب التزوير ونسبة
التوقيع أو نفيه عن الشخص املنسوب له التوقيع ،ويستعان يف فحص ومضاهاة
التوقيعات باستخدام العدسات املكربة أو امليكروسكوبات مع اإلضاءة الساقطة.
وأوضح أن وحدة فحص التزوير بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة مزودة بعدة
أجهزة لفحص املستندات والعمالت وهي :
 ميكروسكوب عادي مزود بكامريا يتم توصيلها بكمبيوتر لوحي لحفظ الصوراملكربة باستخدام امليكروسكوب.
 جهاز فحص املستندات ،وهو مزود بأشعات منظورة وغري منظورة مثل األشعةفوق البنفسجية وتحت الحمراء ،وذلك بأطوال موجية مختلفة ،وكذلك مزود
بعدسات مكربة تصل إىل أكرث من مائة مرة.
وميكن للجهاز رسم منحيات للعديد من أنواع املواد املختلفة املحرر بها املستندات،
والجهاز ملحق به حاسب آيل إلعداد التقارير الكتابية واملصورة وحفظ القضايا.
ويعد هذا الجهاز من أحدث األجهزة يف مجال فحص املستندات وكشف التزوير
والتزييف.
وكشف يف ختام حديثه أن املعدل التقريبي للقضايا خالل العام املنرصم كام ييل :
 ٪ 34طعن عىل شيكات بنكية ٪ 24 - .قضايا عمالت ٪ 18 - .جوازات سفر
وتأشريات ٪ 24 - .توقيعات عىل مستندات مختلفة (إيصال أمانة -وكالة  -بطاقة
عمل) .وتحدث للمجلة القايض يوسف حسن رجب رئيس دائرة الجنايات مبحاكم
رأس الخيمة قائالً عرفت املادة ( 6/2من قانون العقوبات االتحادي) رقم  3لسنة
 ، 1987تزوير املحرر بأنه تغيري الحقيقة فيه بإحدى الطرق املبينة فيام يعد تغيريا ً
من شأنه إحداث رضر ،وبيّنه استعامله كمحرر صحيح وأضاف أن طرق التزوير
عدة منها:
 - 1إدخال تغيري عىل محرر موجود سواء باإلضافة ،أو الحذف أو التغيري يف كتابة

تحقيق

اآلثار التي تترتب على التزوير:

 - 1اكتساب حقوق غري مرشوعه للمزور.
 - 2التدليس عىل الجهات الرسمية والسلطات املختصة.
يف النهاية أتوجه إىل الجميع بعدم ارتكاب مثل هذه الجرمية واالبتعاد عنها ملا فيها
من مخاطر عىل املجتمع واألشخاص.
ويقول محمد طالل الحميص رئيس محكمة متييز رأس الخيمة :إن التوقيع يعرب عن
إرادة الشخص ،ويفرغ هذه اإلرادة بوثيقة تتضمن ترصفاً قانونياً لذا يجب مراعاة
الدقة والحيطة والحذر عند مطالبة أي مستند للتثبت من صحة التوقيع املنسوب
لصاحبه .ويف ضوء تشعب املعامالت ،فإن احتامل وقوع التزوير وارد ،ويعرج أنه يف
حالة االدعاء بالتزوير جائز إثارته أمام القضاء ،ويتم التثبت من صحة التوقيع أو من
عدمه بالخربة الفنية ،وما يعرف باملضاهاة ،وهي مقارنة التوقيع املنكر بتواقيع ثابتة
صحيحة .والتزوير يف التوقيع يعد جرمية يعاقب عليها القانون ،ومع وجود الوسائل
واألساليب الحديثة يستطيع أن يتثبت صاحب املصلحة من مسألة توقيع الطرف
اآلخر الذي يتعاقد معه ،وأن يتم ذلك أمامه ،ورمبا أمام شهود ليتمكن فيام بعد من
إبداء الرأي حول الطعن بالتزوير.
وحول حجم املشكالت التي ترتتب عىل اختالف التوقيع ،يقول محمد الحميص:
يرتتب عليه هدر قيمة املستند الذي يثبت تزويره ،وبالتايل هدر للحقوق ،وتتضمن
عقوبات املحرر الرسمي الصادر من جهة رسمية حكومية بالحبس ملدة ال تزيد عن
عرش سنوات ،والغري الرسمي مثل ورقة مبايعة خارجية أو إقرار باستالم بالحبس
بفرتة ال تتجاوز ثالث سنوات .ويعرج يف نفس السياق املستشار شكري األخرض
رئيس هيئة االستئناف املدنية بالقول :إنه يف حاالت الطعن بصحة التوقيع أو إنكاره،
تقيض املحكمة بإحالة األوراق إىل املخترب الجنايئ للتثبت من صحة التوقيع باعتباره
تقرير املخترب الجنايئ كجهة فنية تركن إليها املحكمة للتثبت من صحة التوقيع أو
عدمه .وأطلب من كل فرد قبل اإلقدام بالتوقيع عىل أي وثيقة أو مستند ،أن يتمعن
بقراءتها ،وبدقة حتى يتجنب التعرض أو الوقوع يف متاعب التزوير ،كام يجب عند
إبرام العقود أن تتم العقود والتوقيع أمام طريف العقد ،وبشكل خاص يف حالة استالم
الشيك ،أن يتيقن املستفيد بأن محور الشيك قد وقع أمامه ،وفيام يتعلق بالرشكات
أن يكون املوقع عىل العقد أو املستند ،املمثل القانوين للرشكة .
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إضاءات

املحرر أو األرقام أو العالمات أو الصور املوجودة منه.
 - 2وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيري إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
 - 3الحصول بطريقة املباغتة أو الغش عىل إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص ،دون
علمه مبحتويات املحرر أو دون موافقته
 - 4اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إىل الغري.
 - 5ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة عىل بياض ،بغري موافقة صاحب
اإلمضاء أو الختم أو البصمة.
 - 6انتحال الشخصية أو استبدالها يف محرر أعد إلثباتها.
 - 7تحريف الحقيقة يف محرر حال تحريره ،فيام أعد إلثباته.
وأوضح أن التزوير ينقسم إىل قسمني :التزوير يف محرر رسمي ،والتزوير يف محرر
غري رسمي.
 واملحرر الرسمي ،هو الذي يختص مبوظف عام مبقتىض وظيفته ،بتحريره أوبالتدخل يف تحريره عىل أية صور أو إعطائه الصفة الرسمية ،أما ما عدا ذلك من
املحررات فهو محرر غري رسمي (املادة  218من قانون العقوبات).
ويعاقب عىل التزوير يف محرر رسمي بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات،
ويعاقب يف محرر غري رسمي بالحبس ،كام يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس
سنوات إذا تم التزوير يف صورة املحرر الرسمي وتم استعامل تلك الصورة ،ويعاقب
بذات العقوبة كل من استعمل صورة املحرر الرسمي مع علمه بتزويره (املادة 217
من قانون العقوبات).

آفة تحتاج إلى العالج
الشرطة الحديثة باتت تكرس طاقاتها ومواردها للتعرف
على أسباب الجريمة والوقاية منها ،بد ً
ال من حصر اهتمامها
بالتعاطي مع الجرائم والمجرمين  ،فإذا كان «درهم وقاية
خير من قنطار عالج» ،فالتركيز على أمن األسرة واعتباره
ضمانة للمجتمع المستقر يصب مباشرة ضمن هذا التوجه،
وأن أمن األسرة بمفهومه الشامل يعني مجموعة العوامل
التي يمكن أن تؤثر على استقرار األسرة وسالمتها ،فاستقرار
األسرة يمكن أن يتأثر بعوامل عدة مثل البطالة وتراكم
الديون واالنحراف األخالقي ،وعدم متابعة ما يقوم به األبناء
وانعدام النقاش البناء داخل األسرة ،وعدم االستماع إلى
مشاكل أفرادها ،وعدم التعرف إلى المشاكل السلوكية
عند نشوئها ،والبد من العمل على استئصال آفة العنف،
المنزلي ألنه يضر بسالمة األشخاص الذين يتعرضون له
ويحولهم إلى أشخاص عنيفين تجاه اآلخرين ،األمر الذي
يؤدي إلى مشكلة تؤثر على أمن المجتمع .
تعد إساءة معاملة األسرة مشكلة ذات أبعاد خطيرة
ويترتب عليها آثار سلبية على المدى القريب والبعيد على
أصحابها ،وعلى المجتمع ،وقد أخذت هذه المشكلة تنتشر
في مختلف مناطق الدولة ،وهناك حاجة للقيام باجراءات
لمواجهتها وتقديم العون لألسر.
البد من جمع إحصائيات عن حاالت األسر كعدد حاالت
الطالق وعدد األحداث الموجودين في السجون والمشاكل
التي وقعوا فيها وعدد الخالفات األسرية وكم عدد
الحمالت التي نظمها صندوق الزواج للحفاظ على كيان األسر
وعدد المحاضرات التثقيفية التي نظمت لألسر في كل إمارة
وعمل مقارنة معها.
َّ
مجتمع أكثر أمانًا ،
إن غاية وزارة الداخلية هي الوصول إلى
ٍ
والحفاظ على النظام واألمن  ،والحد من الجريمة وإزالة
الشعور بالخوف منها ،واإلسهام في تحقيق العدل
يؤمن ثقة الجمهور ويُحافظ عليها  ،والسعي
باألسلوب الذي ِّ
الدؤوب لتعزيز سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة من خالل
فعالةٍ من الناحيتين الميدانية والعملياتية
إنشاء أجهزةٍ
َّ
لحفظ األمن.

مهرجانات

شرطة رأس الخيمة تطلق
حملة «أمننا في عوافي»
نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة
في إدارة اإلعالم والعالقات العامة حملة توعوية في
منطقة مهرجان عوافي السياحي تم خاللها توزيع
حقائب إسعافات أولية على زوار المهرجان والمخيمين
في العزب المقامة بالمنطقة بمشاركة عدد من ضباط
ومنتسبي اإلدارة.

وأشار الرائد مروان عبد الله جكة مدير
إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف رشطة رأس
الخيمة إىل أن تنفيذ هذه الحملة يأيت تنفيذا
السرتاتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة الرامية لتوثيق عرى
التواصل مع أفراد املجتمع رفع مستوى
الرائد مروان عبد اهلل جكة
الوعي لديهم مبا يسهم يف توفري أعىل
معدالت السالمة واألمن والطأمنينة لهم .من جهته لفت املالزم أول
مانع بن فارس الخاطري مدير فرع التوعية والحمالت اإلعالمية يف رشطة
رأس الخيمة إىل أن اختيار منطقة عوايف السياحية لتنفيذ هذه الحملة
التي تندرج ضمن سلسلة الحمالت الهادفة التي بدأت منذ حوايل سبع
سنوات و التي تستهدف بها رشطة رأس الخيمة مختلف فئات ورشائح
املجتمع جاء يف ظل اإلقبال الكبري الذي تشهده هذه املنطقة السياحية
من قبل الجمهور القادم من مختلف إمارات ومدن الدولة ومن خارج
حدود الوطن لالستمتاع بالربامج الفعاليات املتنوعة التي يتم تقدميها ضمن
أجندة الدورة العارشة من املهرجان  ،مضيفا أن الحملة التي تم تنظيمها
بالتعاون مع اللجنة األمنية ملهرجان عوايف تضمنت توزيع حقائب إسعافات
أولية عىل عدد من العزب املقامة عىل أرض املنطقة فضال عىل مجموعة
من السائقني واملرتادين بهدف مد جسور التواصل معهم عرب رفع مستوى
الوعي لديهم وحثهم عىل التعاون مع رجال الرشطة يف الوصول ألفضل
مستويات األمن واألمان والحفاظ عىل سالمتهم وسالمة أفراد أرسهم من
خالل التقيد الكامل باألنظمة والقوانني واحرتام تعليامت وتوجيهات رجال
الرشطة الساهرين عىل راحتهم وأمنهم.
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متطوعات لحفظ األمن

كانت مجرد
عن هذا املوضوع حدثنا
فكرة ،لكنها
العميد جامل أحمد الطري
وبفضل النساء
الالتي يعملن مدير عام املوارد والخدمات
بال حدود أو كلل املساندة بالقيادة العامة
أضحت واقع ًا
لرشطة رأس الخيمة،
ملموس ًا تأثيره
حيث قال :بادرت الرشطة
على عملية تواجد
النسائية تطوعاً للمشاركة يف
الزائرين في
طرقات عوافي ،قرية الرتاث مبهرجان عوايف
العميد جمال أحمد الطير
مبادرة تطوعية السنوي ،وجاء تواجدهن لحفظ األمن وتقديم الخدمات
من قبل مجموعة
النوعية للنساء واألطفال ،وهي مبادرة تطوعية من قبلهن
من النساء
اللواتي يعملن ما يدل عىل مدى انتامء هذه الرشيحة من الرشطة للمجتمع
في الشرطة
الذي يعشن فيه ،وإن ذلك ليس من املستغرب ،وهي ليست
جاءت
النسائية
املبادرة األوىل ،حيث تجدهن يف كل عمل يتطلب تواجد
لالتضمام للجنة
األمنية التي تقدم الرشطة النسائية ،وهي الرشيحة التي بات عملها يشكل ركناً
أساسياً من أركان العمل الرشطي ،حيث تراهن يف املنافذ
خدماتها في
المهرجان عامة واملنشآت اإلصالحية والعقابية وأعامل الرتخيص واملرور
والقرية
التراثية والخدمات اإلدرارية بشتى أنواعها ،كام أصبحت املرأة اليوم
خاصة .فريق
عمل جماعي عضوا ً فعاالً يف العمل الرشطي ،بل برزت من خالل أعامل
من النساء يؤثرن معينة وأخذت الصدارة ،مام بات من غري املمكن االستغناء
التعاون وخدمة عن هذه الرشيحة.
الجمهور دفعهن
وذكرت املالزم موزة راشد
شعورهن هذا
إلى تشكيل فريق الخابوري ،من إدارة العمليات
من المتطوعات الرشطية بالقيادة العامة لرشطة
للمساهمة بتوفير رأس الخيمة -ضابط ارتباط
األمن واألمان لكل
من يجعل من الرشطة النسائية واملسؤولة عن
عوافي وجهة له .املتطوعات قائلة:
انطالقا ً من المالزم موزة راشد الخابوري
توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
إعداد :سعد الدغمان
تصوير  :محمد مطر عام رشطة رأس الخيمة ،القاضية بتشجيع مبادرات التطوع
التي تسهم يف توفري سبل األمن واألمان من خالل التعاون
بني الجهات الرشطية املختلفة ،والتي أبلغت لنا بواسطة
سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام إدارة الخدمات
املساندة ،بادرت الرشطة النسائية بتقديم مبادرة تطوعية،
بالتعاون مع اللجنة األمنية املشكلة ملهرجان عوايف ،والتي
يرأسها املقدم محمد عبيد الخاطري ،بقصد توفري األمن
واملحافظة عىل سبل األمان يف أروقة املهرجان ،ولتقديم
العون لكل زائري املهرجان .وتعترب مشاركتنا التطوعية هذه
كرشطة نسائية األوىل هذا العام ،وتأيت لتفعيل سبل التعاون

فعالية رائعة

تقول الرقيب عائشة أحمد الحرمي من
قسم األسلحة واملتفجرات (متطوعة) ،لقد
سمعت عن املبادرة التطوعية من زمياليت
يف العمل وسعيت للمشاركة كمتطوعة يف
هذه الفعالية الرائعة ،كونها تقدم خدمة
الرقيب عائشة أحمد جليلة للمجتمع وتساهم يف حفظ األمن
واألمان .لقد لقيت املبادرة والتشجيع الكبري من لدن اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة ،مام
وفر لها عنارص النجاح .هذه أول مشاركة يل من هذا النوع ،لكنها
لن تكون األخرية ،كونها تحمل هدفاً سامياً ،أال وهو توفري وصون
األمان يف املجتمع.

سعداء بالمشاركة

فيام تقول املساعد هند سليامن محمد
من نقطة أمن املحكمة :إنها وزميالتها
تغمرهن السعادة كونهن يتحملن
مسؤولية كبرية تتعلق بتوفري األمن
والحفاظ عىل األمن يف املهرجان ،وهي
مهمة ليست بالسهلة كونها تتعلق بحياة

المساعد هند سليمان محمد

مبادرة

إمياناً منه برتسيخ صيغ التعاون فيام بني مختلف الرشائح الرسمية
وغري الرسمية ،والجهات األمنية والرشطية ،وتقديرا ً ملا تقدمه القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،متمثلة باللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي ،قائد عام الرشطة ،والقامئني عىل هذه املؤسسة
الرشطية ،وكل منتسبيها تقدم محمد أحمد هندوان رئيس القرية
الرتاثية مبهرجان عوايف العارش ،بإقامة أماكن تواجد الرشطة النسائية
يف القرية بكل ما تتطلبه من مستلزمات من خيام وغريها ،وعن
مبادرته الكرمية ،يقول هندوان :يف البدء البد من توجيه الشكر
والعرفان للواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،ملوافقة سموه عىل تواجد األخوات املتطوعات
من الرشطة النسائية ،كام نشكر القيادة والقامئني عليها لتوفري هذه
الفرصة وإعطاء فسحة لتواجد العنرص النسوي يف القرية الرتاثية.
املهرجان بنسخته العارشة يشهد وألول مرة تواجد عنارص الرشطة
النسائية ،ونحن بدورنا نشيد مبا قدمته هذه الرشيحة الرشطية
من تعاون صادق ومثمر نحو توفري سبل األمن واألمان يف أروقة
املهرجان .صيغ التعاون فيام بيننا والقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة مستمرة ،والقيادة التألوا جهدا ً يف تطوير مبادرتها سنوياً،
وهم يقدمون لنا اليشء األفضل دامئاً ،خاصة يف القرية الرتاثية التي
تحمل طابع الرتاث اإلمارايت الخالد بكل أنواعه الزراعي ،والجبيل،
والبدوي ،إضافة إىل الرتاث البحري.
متيزت دورة املهرجان العارشة هذا العام بتزايد اعداد الزائرين من
دول الخليج الشقيقة ،وهو ما يسعدنا جدا ً ويشكل عنرص نجاح
مهم للمهرجان.
ويف الختام ال يسعني إال أن أقدم شكري وتقديري للواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وكل
األخوة القامئني عىل القيادة ،وكل من ساهم يف توفري وتشجيع هذه
الرشيحة املؤمنة بحب الوطن.

أمننا في عوافي

األمني مع اإلدارات الرشطية األخرى املشاركة يف املهرجان ،وبإذن
الله ،ستستمر مشاركتنا يف السنوات القادمة ،مستنريين بتوجيهات
القيادة ،وعىل رأسها اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي،
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حيث مل يدخر سموه جهدا ً لدعم
مبادرتنا وتشجيعنا وتذليل كافة الصعاب التي قد تعرتض طريقنا.
وكعنرص نسايئ مشارك ،ساهمنا يف توفري األمن ،مام ساعد عىل
الشعور بالطأمنينة والراحة يف نفوس الزائرين ،وخاصة من النساء
اللوايت ملسن هذا التعاون الذي متيز حسب آرائهن عن السنوات
السابقة.
نأمل بتوفري خدمة رشطية نسائية دامئة الحضور يف املهرجان
واملشاركة مع إخواننا من رجال الرشطة الذين يتواجدون باستمرار
يف املنطقة التي يقام فيها املهرجان ،نتوجه بالشكر والتقدير لسيدي
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام رشطة رأس
الخيمة ،عىل دعمه وتشجيعه وموافقته الكرمية عىل مبادرتنا ما
أعطانا دافعاً وحافزا ً لبذل مزيد من الجهد ،وإىل سعادة العميد
جامل الطري لتواصله املستمر ورعايتنا وإنجاح الفكرة ،وإىل إخواننا
يف اللجنة األمنية الذين ملسنا منهم كل العون.

النساء وسالمتهن .نعمل بالتعاون مع اللجنة األمنية يف املهرجان،
ونقدم كل ما يوكل لنا من مهام ،ونحن سعيدات باملشاركة هذا
العام ،ونأمل -بإذن الله -أن تتكرر ،والبد من اإلشادة هنا بدور
املالزم موزة الخابوري ،وهي املسؤولة عن تنظيم هذه املبادرة
الناجحة بامتياز ،ملا قدمته من جهد كبري إلنجاح هذه املهمة،
أتوجه بالشكر والتقدير لسيدي اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة ،لدعمه الالمحدود للرشطة
النسائية وللمبادرة التطوعية.

مهرجانات

«عوافي»
ترتدي حلة
عيدها العاشر

ارتدت منطقة عوافي السياحية في رأس الخيمة،
حلة زاهية احتفاء بعيد مهرجانها العاشر ،في أجواء
احتفالية مثالية غدت فيها (عوافي) أشبه بعروس في
ليلة زفافها ،بمشاركة جمهور غفير احتشدت به القرية
التراثية  ،التي كانت مسرح ًا للزفة التراثية االفتتاحية.
وليد الشحي
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ففي قلب الحدث  ،وتحت رعاية كرمية من سمو الشيخ محمد بن سعود
القاسمي ويل عهد رأس الخيمة  ،افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي  ،رئيس
دائرة التنمية االقتصادية  ،نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة للمهرجان الحفل
االفتتاحي للنسخة العارشة من املهرجان  ،والذي جاء مبسطاً ومعربا ً بحضور
نحو خمسة آالف شخص  ،فيام قدر عدد زوار املنطقة السياحية يف اليوم األول
للمهرجان بحوايل عرشة آالف شخص من جنسيات مختلفة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة ،القيمة السياحية ملهرجان عوايف ،
وتعزيزه للطابع الرتايث واملجتمعي لإلمارة ،ومكانة املنطقة  ،معربا عن شكره
وتقديره لدور "اتصاالت" ،الراعي الرسمي ملهرجان عوايف ،وبقية املؤسسات
الراعية للحدث ،يف دعمها للمهرجان ،عىل غرار دعمها ملختلف الفعاليات
االجتامعية والوطنية.
وأشار الشيخ محمد بن كايد القاسمي إىل الدعم الكبري ،الذي يحظى به
املهرجان ،من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو
املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ محمد
بن سعود القاسمي ،ويل عهد رأس الخيمة ،ومتابعة وحرص الشيخ فيصل بن
صقر القاسمي ،رئيس دائرة املالية يف رأس الخيمة ،رئيس اللجنة العليا املنظمة
للمهرجان.
من جهته  ،قال فيصل عبد العزيز املطر ،املنسق العام للمهرجان :إن نجاح
"عوايف" عرب دوراته املاضية  ،هو نتاج لجهد مجتمعي ومثرة لتضافر جهود دوائر
حكومية ومؤسسات مختلفة من القطاعني العام والخاص مع اللجنة العليا
املنظمة ،وصوال إىل هدف وطني مشرتك ،يتمثل يف تعزيز مسرية التنمية الشاملة
يف اإلمارة سياحياً واقتصادياً وثقافياً.
حرض حفل افتتاح مهرجان عوايف محمد صقر األصم ،مدير عام دائرة بلدية
رأس الخيمة ،وأحمد عبيد الطنيجي ،مرشف عام املهرجان ،وفيصل عبد العزيز
املطر ،املنسق العام للمهرجان ،وخالد مطر ،مدير أول العالقات العامة يف
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت "اتصاالت" ،الراعي الرسمي للمهرجان ،وحشد من
املسؤولني والشخصيات ورؤساء الجمعيات الرتاثية يف اإلمارة.
بدأ حفل افتتاح املهرجان السنوي بقص نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة
ملهرجان عوايف ،رشيط القرية الرتاثية يف منطقة (عوايف) ،ثم عزفت فرقة
موسيقى رشطة رأس الخيمة السالم الوطني ،تجول بعدها الشيخ محمد بن
كايد القاسمي يف أرجاء القرية الرتاثية ،واطلع عىل أقسامها ومعروضاتها،
وتتضمن أربع قرى ،متثل البيئات املختلفة للحياة الطبيعية والرتاثية يف الدولة،
هي القرى البحرية والجبلية و الزراعية والبدوية .وقدم مركز شباب الغيل
يف رأس الخيمة لوحة غنائية تراثية ( أوبريت ) يف حب اإلمارات عىل مرسح
القرية الرتاثية بعنوان "حب الوطن" ،قدم فيه أطفال املركز لوحات وطنية ،تؤكد
االنتامء لإلمارات والوالء لقيادتها والتشبث برتاثها األصيل.
وتجول راعي الحفل يف جناح األرس املنتجة وجمعيات النفع العام يف القرية

مهرجانات

الرتاثية ،الذي يشهد مشاركة  25جمعية وأرسة منتجة ،بهدف تشجيع مشاريعها
املنتجة ،وتعزيز مفهوم اإلنتاجية بني األرس اإلماراتية ،وتشجيعها عىل العمل الحر
واملشاريع الصغرية.
وتفقد القاسمي ،خالل االفتتاح ،متنزه رأس الخيمة للحياة الربية ،الذي يضم عددًا
من الحيوانات الربية ،التي تعود بيئاتها إىل مناطق مختلفة من العامل  ،وقدمت
مجموعة من األطفال عرضً ا متثيل ًيا معربا يف املتنزه ،مبناسبة اليوم االفتتاحي.
من جهة أخرى شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي انطالق بطولة كرة القدم
ملهرجان عوايف  ،وذلك بحضور فيصل عبد العزيز املطر املنسق العام ملهرجان عوايف
وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية االقتصادية وعبد الله عوض
نائب رئيس اللجنة الرياضية ملهرجان عوايف ،وسعيد جمعة املاس مدير بطولة كرة
القدم ،وخالد الطويل نائب مدير بطولة كرة القدم ،وعدد من الشخصيات ،وجمهور
ريايض مميز مأل املدرجات.
ويف املباراة االفتتاحية بصم فريق السعدي بالخمسة عىل فريق املنشآت الحكومية
الذي اكتفى بهدف وحيد يف املباراة.
ويف اللقاء الثاين لليوم االفتتاحي متكن فريق روح االتحاد من التغلب عىل فريق
(فوريو) بهدف دون رد.

محاضرات تثقيفية
وعىل هامش فعاليات املهرجان نظمت محارضة توعوية يف حب الوطن عىل
مرسح القرية الرتاثية ألقاها الدكتور أحمد الزامل ،الواعظ يف مكتب الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف أبوظبي ،وذلك يف إطار برنامج املحارضات التثقيفية ،
التي تنظمها جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية يف رأس الخيمة ،بالتعاون والتنسيق
مع اللجنة العليا املنظمة للمهرجان.
شهد املحارضة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة ،مدير عام دائرة شؤون
املوظفني يف رأس الخيمة ،نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتنمية
االجتامعية ،وعيل الخنبويل ،مدير عام الجمعية ،وأعضاء مجلس اإلدارة.
وتناولت املحارضة ،التي حرضها نحو  250شخصاً  ،مفهوم حب
الوطن ،والقيم األصيلة ،التي تربت عليها أجيال اإلمارات،
من االنتامء للدولة والوالء للقيادة الرشيدة .ودعا املحارض
إىل ترسيخ قيمة حب اإلمارات بصورة عملية ملموسة يف
الحياة اليومية ،عرب الحفاظ عىل مكتسبات هذا الوطن
الحضارية والتنموية وإنجازات االتحاد ،التي
تجسدت خالل العقود األربعة املاضية،
وكان لها أثر بالغ يف تالحم الشعب مع
قيادة الدولة.

عقب كل محارضة ،وتقوم عىل أسئلة عن املفاهيم واملعامل والرموز الوطنية.

خدمات طبية
يف الجانب الطبي امليداين  ،أكد الدكتور يارس النعيمي ،مدير منطقة رأس الخيمة
الطبية ،تقديم خدمات طبية مكثفة يف مهرجان عوايف ،من خالل عيادة طبية متجولة
وثابتة .وأفاد النعيمي أن طبية رأس الخيمة وفرت كل االحتياجات الطبية خالل فرتة
املهرجان  ،وتتمثل يف طاقم طبي ومترييض عىل كفاءة عالية ،يعمل عىل مدار 24
ساعة ،وسيارة إسعاف ،باإلضافة إىل فريق عمل للتثقيف الصحي ،ينظم محارضات
جامعية وفحوصات طبية وزيارات ميدانية للعزب واملخيامت ،ألهمية استغالل مثل
هذه املناسبات والتجمعات الكبرية يف مناقشة الكثري من املشاكل الصحية العرصية.
الجدير بالذكر ،أن منطقة عوايف السياحية ،التي تحتضن فعاليات املهرجان سنويا،
تبعد نحو مثانية كيلومرتات عن مركز مدينة رأس الخيمة.
وترتكز رؤية املهرجان عىل تقديم برامج أرسية وعائلية منوعة من الفعاليات
الرتاثية والرياضية والرتفيهية والتثقيفية .يذكرأن املهرجان يحظى برعاية رسمية
من "اتصاالت" ،إىل جانب قامئة من الرعاة اآلخرين ،هم الرشكة العربية للسيارات،،
وميناء صقر ،ورشكة أحجار رأس الخيمة ،ورشكة ستيفن روك ،وهيئة املنطقة الحرة يف
رأس الخيمة ،مجموعة فنادق بن ماجد ،رشكة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"،
وجمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية.
وتساهم جهات ودوائر حكومية يف تقديم خدماتها للمهرجان ورواده ،أبرزها
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وإدارة املرور والدوريات ،وإدارة الدفاع املدين
برأس الخيمة ،ودائرة األشغال والخدمات العامة يف اإلمارة ،ودائرة بلدية رأس
الخيمة ،ومنطقة رأس الخيمة الطبية  ،وغريها.

جوائز يومية
من جهته أوضح عيل الخنبويل،
مدير عام جمعية اإلمارات للتنمية
االجتامعية يف رأس الخيمة ،أن
الجمعية تقدم  100جائزة مادية
وعينية قيمة ضمن برنامج املحارضات
التثقيفية ذات البعد االجتامعي ،ويضم
 10محارضات ،بواقع  10جوائز يف كل
محارضة ،متنح للفائزين مبسابقة تطرح
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مسيرة قائد

ملف
خاص بمناسبة ا
لذكرى السابعة
على ت
ول
ي
سموه مقاليد ا
لحكم في دبي

محمد بن راشد آل مكتوم

فارس العرب
والشعر واإلرادة
يصادف الرابع من شهر يناير الحالي الذكرى السابعة على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي  ،مقاليد الحكم في إمارة دبي .سبع سنوات قدم سموه خاللها لوطنه وشعبه الكثير من العطاء بال حدود  ،لتحصد
دبي والحكومة االتحادية بقيادته النجاح والتميز واالنفراد بالقمة والرقم واحد  ،كما يسعى سموه دائما إلى هذه الغاية وتلك األهداف التي
انعكست نتائجها اإليجابية على كافة القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية ،وتبني ثقافة التميّز،
والتركيز على منهجيات التخطيط االستراتيجي والتطوير المستمر لألداء ،وترسيخ مفهوم الشفافية .وبهذه المناسبة تقدم مجلة ( العين
الساهرة ) ملف ًا خاص ًا عن سيرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة لنغترف من فكره وفلسفته درر ًا مكنونة وآللئ ( مزيونة ) :

إعداد :وليد الشحي

يف الرابع من يناير عام  ،2006توىل صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم يف إمارة ديب،
بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم  ،وقد
انتخب أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات يف الخامس
من يناير  2006صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائباً لرئيس دولة اإلمارات ،ووافقوا عىل اقرتاح
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة  ،بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ تويل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً ملجلس الوزراء
وحاكامً إلمارة ديب ،تسارعت وترية اإلنجازات وتعددت
أوجه املبادرات .
فقد شهد العام  2007إنجازات لحكومة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عىل املستوى املحيل
واإلقليمي ،ففي السابع عرش من أبريل تم الكشف عن
مالمح اسرتاتيجية حكومة دولة اإلمارات  ،التي وضعت
ضمن أهدافها تحقيق تنمية مستدامة يف جميع مناطق
30
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الدولة ،واستثامر املوارد االتحادية بشكل أكرث فعالية،
باإلضافة إىل ضامن أكرب قدر من املتابعة واملحاسبة
والشفافية يف عمل األجهزة املختلفة .
أما عىل املستوى اإلقليمي ،فإن أبرز االنجازات ،هو إعالن
سموه يف التاسع عرش من مايو عن إطالق "مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم" ،والتي تعترب املبادرة التنموية
األكرب من نوعها عىل مستوى املنطقة ،بوقف قدره 10
مليارات دوالر ،بهدف تطوير وإقامة قاعدة معرفية
عن طريق محاور اسرتاتيجية عدة ،تتمثل يف بناء جيل
من قادة املستقبل يف القطاعني العام والخاص ،واالرتقاء
مبستوى البحث العلمي والتطوير ونرش املعرفة وتحفيز
الريادة يف األعامل ،ومتكني الشباب من اإلبداع واالبتكار،
وتجديد مفهوم الثقافة واملحافظة عىل الرتاث ،وترويج
قواعد التقارب بني مختلف الثقافات .
إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،هو
صاحب مدرسة تنموية متفردة  ،متيز بقيادته الناجحة
يف املجاالت العسكرية والتنموية والبرشية ويف اإلدارة

الحكومية ،وتفرد سموه مبدرسة مختلفة حتى من خالل
مبادراته اإلنسانية واملجتمعية املختلفة.
يعترب أحد أكرث املؤثرين يف بيئة األعامل عاملياً ،حسب
مجلة التايم ،ومواكباً لثورة املعلومات التي مر بها العامل ،
حيث يعترب رائدا ً لها يف منطقة الرشق األوسط.
مساهامته ومشاريعه البيئية متيزت بالشمولية ومواكبتها
للطفرة االقتصادية التي شهدتها دولة اإلمارات ،ورؤيته
التنموية لدولة اإلمارات أثبتت نجاحها عرب مؤرشات
عاملية أثبتت حسن التخطيط وفعالية األداء يف مختلف
القطاعات الحكومية.
بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حياته الدراسية
يف ديب ،ثم التحق مبدرسة " بل " يف كمربدج ،ثم التحق
سموه بكلية «مونز» العسكرية يف اململكة املتحدة ،حيث
تلقى تعليمه العسكري.
وبعد تخرجه من كلية " مونز " وعودته من اململكة
املتحدة ،تقلد أول منصب له رئيساً للرشطة واألمن العام
بديب ،ثم ُع ِّي يف ديسمرب العام  1971وزيرا ً للدفاع يف أول
حكومة اتحادية ،أثبت نجاحاً كبريا ً يف إدارته العسكرية ،

مسيرة قائد

" ال مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة ،ومهما كانت
الصعوبات كبيرة ،فإن اإليمان والعزيمة واإلصرار كفيلة بالتغلب عليها" .
محمد بن راشد آل مكتوم

وانعكس هذا النجاح يف تكليفه مبهام ومسؤوليات أخرى
 ،حيث وكلت إىل سموه مسؤوليات أخرى ،منها اإلرشاف
عىل إدارة مطار ديب ومسؤولية "برتول ديب"  ،واإلرشاف
عىل إنشاء طريان اإلمارات ،والتي أصبحت إحدى أكرب
رشكات الطريان العاملية .ويف العام  1995توىل صاحب
السمو محمد بن راشد آل مكتوم منصب ويل عهد إمارة
ديب ،التي حرص عىل تحويلها إىل مركز تجاري وسياحي
عاملي ،حيث أطلق سموه عدة مبادرات ريادية  -عىل
سبيل املثال  -إطالق مهرجان ديب للتسوق عام ،1996
وإنشاء مدينة ديب لإلنرتنت العام  2000ومدينة ديب
لإلعالم العام  ،2001ثم تدشني حكومة ديب اإللكرتونية

حول العامل  ،كام أنشأ سموه يف عام  1998مركز محمد
بن راشد للتواصل الحضاري لزيادة الوعي والتفاهم بني
مختلف الثقافات وإزالة الحواجز بني الناس من مختلف
الجنسيات والديانات ورفع الوعي بالثقافة والعادات
اإلسالمية .ويف مجال التعليم أطلق سموه مبادرة محمد
بن راشد للتعلم الذيك بتكلفة مليار درهم ملدة  5سنوات
عىل مستوى كافة املدارس الحكومية ،بهدف خلق بيئة
تعليمية جديدة تضم صفوفاً ذكية يف جميع املدارس.
ومل يغفل سموه اللغة العربية  ،حيث أطلق حزمة من
مبادرات الحفاظ عىل اللغة العربية شملت ميثاقاً للغة
العربية ومجلساً استشارياً لتطبيق مبادئ امليثاق  ،كام

يف أكتوبر  ،2001بوصفها أول حكومة إلكرتونية كاملة يف
العامل ،واإلعالن عن إنشاء مركز ديب املايل العاملي يف العام
 .2001ومل يغفل سموه العنرص البرشي ،حيث قام بإطالق
برنامج قيادات حكومة اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية
القادرة عىل متابعة التطوير املستمر يف الحكومة ،والذي
سبقه بإطالق برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة.
وأتبع ذلك بإطالق مرشوع مجمع محمد بن راشد آل
مكتوم للطاقة الشمسية ،وبتكلفة تزيد عىل  12مليار
درهم ،يف باكورة مشاريع واعدة الستخدام الطاقة
املتجددة يف توليد الطاقة الكهربائية يف الدولة.
ويف املجال اإلنساين أرىس صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد مبادئ جديدة يف العمل الخريي واإلنساين  ،حيث
أطلق يف العام  2007مؤسسة ديب العطاء  ،والتي تهدف
إىل تحسني فرص حصول األطفال يف البلدان النامية عىل
التعليم األسايس السليم  ،واستفاد منها  7ماليني طفل يف
 28دولة نامية حول العامل ..وأتبعها مببادرة نور ديب التي
تهدف للوقاية والعالج من العمى وضعف البرص .
وقد بلغ عدد املستفيدين منها ما يزيد عن  6ماليني شخص

شملت إطالق كلية للرتجمة ومعهد لتعليم العربية لغري
الناطقني بها  ،إضافة إىل مبادرة إلكرتونية لتعزيز املحتوى
العريب عىل شبكة "اإلنرتنت".
وقد شهدت السنوات القليلة املاضية قفزات مهمة عىل
صعيد التنمية االقتصادية واالجتامعية ،حيث تحولت
اإلدارة الحكومية إىل إدارة إلكرتونية ،وتم تدشني «مرتو
ديب» ،وأُنشئ العديد من الرشكات االستثامرية الضخمة
التي أقامت عالقات رشاكة مع العديد من دول العامل يف
مختلف املجاالت الصناعية والتجارية والسياحية وإدارة
املوانئ والعقارات ،باإلضافة إىل إطالق باقة من املشاريع
ذات الطابع الثقايف والحضاري ،مثل مرشوع متحف
الرسول الكريم (صىل الله عليه وسلم) ،ومرشوع املتاحف
العاملية ،ومرشوع حدائق محمد بن راشد.
وينطلق صاحب السمو يف مهمته هذه من رؤيته
الشاملة ،التي سطرها يف كتابه "رؤيتي" الذي يجسد
فلسفة سموه يف الحياة ورؤيته السياسية واالقتصادية،
ويستعرض فيه سموه جوانب التجربة التنموية التي
تقوم عىل تحقيق االمتياز واالنتقال باإلمارات ود يب من

دورها كمركز اقتصادي إقليمي إىل مركز اقتصادي عاملي.

محمد بن راشد ..شخصية
قيادية منذ الصغر

ولد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف
ديب يف  22يوليو عام  1949ونشأ يف بيت جده الشيخ
سعيد بن مكتوم آل مكتوم يف منطقة الشندغة يف بر ديب.
كان يصحب جده الشيخ سعيد يف مجالسه ليكون
مدرسته األوىل يف الحكم ،وتدرب منذ طفولته عىل الصيد
بالصقور والفروسية والرماية والسباحة ،ويف عام 1955

دخل املدرسة األحمدية لتعلم قواعد اللغتني العربية
واإلنجليزية والجغرافيا والتاريخ والرياضيات ،ثم انتقل
وهو يف العارشة من عمره إىل مدرسة الشعب ،ثم ثانوية
ديب ،وتخرج من الثانوية يف العام الدرايس . 1965 1964-

محمد بن راشد ..الشاعر

بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظم
الشعر النبطي منذ أن كان طالباً يف املدرسة ،ويذكر سموه
أن والده املغفور له "بإذن الله" الشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم ،واملغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،كانا
مصدر إلهامه ،كام تأثر صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد ،خاصة يف فرتة شبابه ،بعدد من أبرز شعراء الشعر
الفصيح من أمثال املتنبي وأيب متام والبحرتي ،حيث كان
سموه ،عندما يسافر مع والده ،يحتفظ بدواوين هؤالء
الشعراء الكبار ،ويداوم عىل القراءة طوال الرحلة ،وقد
ساهم هذا االطالع املبكر يف تأصيل موهبته وإثراء
املفردات عنده.
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محمد بن راشد ..الفارس

بعيدا ً عن املهام واملناصب الرسمية يتألق جانب آخر يف شخصية سمو الشيخ
محمد بن راشد ،وهو الفروسية  ،حيث عشق رياضة الفروسية منذ نعومة
أظافره  ،فهو يرى فيها معاين األصالة والنبل والرشف ،وقد قام والده الشيخ
راشد  -رحمه الله -بتعليمه هذه الرياضة الرائعة والتي وجدت قبوال كبريا
عند سموه بل أنه نبغ فيها وأصبحت من أقرب الرياضات إىل قلبه ،حيث
شارك يف العديد من السباقات التي أجريت للخيول يف عدد من الدول ،وقام
بتأسيس إسطبالت جودولفني يف عام  ،1994وميتلك سموه العديد من الخيول
األصيلة ولديه خربة واسعة يف هذا املجال ،وقام بتشجيع العديد من ماليك
الخيول باالشرتاك يف السباقات العاملية وعدم االقتصار عىل السباقات املحلية
فقط ،كام قام بتأسيس كأس ديب العاملي والذي يعد من أغيل السباقات
يف العامل وذلك يف عام  ،1996ويجذب هذا السباق العديد من كبار مالك
الخيول من جميع أنحاء العاملُ .منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
جائزة أكليبس الخاصة يف مجال الخيول عام  ،2001وذلك تقديرا ً إلنجازاته
التي حققها يف رياضة سباقات الخيول واالهتامم الكبري الذي يوليه لها ،ويقوم
سموه بقيادة فريق اإلمارات للقدرة والذي يعد من أفضل فرسان العامل،
وحقق سموه العديد من اإلنجازات العاملية يف هذه الرياضة.

إنسانيته وكرمه وتواضعه

ضمن جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،امليدانية لتفقد عدد من
املناطق النائية واألرضار التي نجمت عن السيول واألمطار  ،التقى سموه
يوم  17يناير من عام  2008يف شعبية وادي القور من مناطق رأس الخيمة
الجنوبية  ،املواطن محمد سامل خميس الكعبي  ،الذي افرتش األرض أمام
منزله املتواضع وقد تجاوز العقد التاسع من عمره  ،وافرتش سموه األرض
إىل جانب املسن الذي تفاجأ بأن محدثه هو (أبو راشد ) كام ناداه الرجل،
بعد أن عرف أنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي سأله
عن صحته ومعيشته وعائلته وعن طلباته  ،لكن املواطن محمد سامل خميس
الكعبي كان متعففاً ..ودعا الله أن يطيل يف عمر سموه ويحفظه سندا ً وفخرا ً
للبالد والعباد .وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب  ،أمر للمواطن محمد الكعبي بفيال سكنية ألرسته فورا ً وتجهيزها
بكل املستلزمات  ،إكراماً لهذا الرجل الذي رحب بسموه وبزيارته له والدهشة
ترتسم عىل وجهه .وجسد سموه ،رعاه الله ،يف لفتته الكرمية املثل العريب
القائل« :حافظوا عىل كباركم كام تحافظون عىل ترابكم».

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يزوران
الكعبي في مستشفى دبي قبل وفاته

يف شهر يناير من عام  2011انتقل إىل رحمة الله ( شيبة وادي القور ) محمد
سامل الكعبي الذي كان يرقد يف مستشفى ديب ،إثر تدهور حالته الصحية.
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يرافقه سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ،عىل زيارة الكعبي يف مستشفى
ديب أثناء مرضه  ،ووجه سموه أطباء املستشفى وكادره التمرييض باالهتامم
والعناية به إىل أن وافاه األجل.
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رئيس الدولة يمنح محمد بن راشد وسام زايد

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ أخاه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “ رعاه الله “ وسام زايد األول ،
ضمن الفئة الرشفية يف مجال املبادرات التنموية املتميزة وخدمة املجتمع يف الدورة الثانية لجائزة رئيس الدولة
التقديرية  ،وذلك تزامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الحادي واألربعني .كام شملت أسامء املكرمني بجائزة
رئيس الدولة التقديرية  ،صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،والذي منحه صاحب السمو رئيس الدولة «وسام زايد» أيضا يف مجال الثقافة والفنون واآلداب  ،إىل
جانب شخصيات وطنية أخرى أسهمت يف تحقيق العديد من االنجازات لدولة اإلمارات  ،وحملت عىل عاتقها
مسؤولية بناء هذا الوطن وترسيخ كيانه وروح االتحاد فيه والوصول به إىل أعىل املراتب بني سائر بلدان العامل.

مقتطفات من

أشعاره وأقوالـه:

 oإذا كانت العربة هي السياسة والحصان
هو االقتصاد ،فيجب وضع الحصان أمام
العربة.

 oال مكان لكلمة مستحيل في قاموس
القيادة ،ومهما كانت الصعوبات كبيرة،
فإن اإليمان والعزيمة واإلصرار كفيلة
بالتغلب عليها.
 oالحكومة ليست سلطة على الناس،
ولكنها سلطة لخدمة الناس؛ لذلك
فإن مقياس نجاح الحكومة هو رضا
المتعاملين معها.

بيني وبين الليالي عهد ما آرده
أني وشعبي نحب المركز األ ّول
وشعبي إذا حب ضحى ودافع بجنده
ولو طول الجد فيهم جهدهم ط ّول

دولتي يارمز حلم العربي
يا أمل يصنع حقيقية من خيال
من بحار الشرق لين المغربي
صرتي أنتي للعرب أكبر مثال
في ربوعك كم تحقق مطلبي
يا إجابة صادقة ألكبر سؤال
عهدنا من دمنا لك يكتبي
نبذله لجلك إذا حان النزال

وعقب وقت الشدايد موسم الخير حان
وصارت الدار جنه طاب فيها الجنا
ظللتنا السعاده بعد جور الزمان
دولة كلنا
واتحدنا وصرنا
ٍ
وقتكم فيه ربيع ياشباب وأمان
ما عرفتوا عنانا وال تعب كدنا
إحفظوا الدرس عنا بالذي قبل كان
وبالعمل واإلرادة ترفعون ال ِبنا

ً
طريقا أمامك فلتشق
 oعندما ال تجد
طريقك بنفسك.
 oال يتقبل النقد إال الشخص الذي لديه
آفاق واسعة.
شخصا يعمل خطأ ،فمن
 oأنا ال أحاسب
ً
يعمل البد وأن يخطىء ،ونحن نقف مع
الشخص الذي يحاول ويبتكر ،وإن أخطأ.
منصب أنت ،
 oليس من المهم في أي
ٍ
لكن المهم ما تقوم به وما تقدمه.
 oإن تحقيق االزدهار يتطلب تحرير اإلعالم
من القيود والقوانين والممارسات
بمزيد من الحرية واالستقاللية
لينطلق
ٍ
واإلبداع.
 oنحن نتقبل النقد ،ألنه ربما يدلنا على
الصواب ،نعم ،أنا أميل للحزم ولكن
لست متشددً ا ،فأنا حازم في مصلحة
الناس والبلد.

 oكل قصائدي نتيجة تجربة شخصية أو
موقف حدث ،ولم يسبق أن كتبت أي
بيت من الشعر من دون أن يكون من
واقع تجربتي الحياتية.
 oالفروسية ليست مجرد ركوب الخيل،
بل هي أصالة وسلوك ،ولقد ولدت على
حب الخيل.
دائما إلى
 oمن أراد أن يتقدم عليه النظر
ً
األمام.
 oإذا كان ديننا اإلسالم ودستورنا القرآن
فهذه أكبر ديمقراطية.
 oإلقاء تبعات الفشل على الغير هو
أسلوب للهروب من تحمل المسؤولية
عند الفشل ،المسؤولية عبء ثقيل
وأمانة عظيمة ،وشرف كبير في الوقت
نفسه ،ومن يتصدى لحمل المسؤولية
يجب أن يكون أه ً
ال لها.
 oإن دولة اإلمارات مثل شجرة تولتها
القيادة والسواعد المخلصة بالعناية
والرعاية ،فنمت واشتدت وباتت باسقة
عفية ،كثيرة الفروع موفورة الثمار.
 oلقد كان مجتمعنا وسيظل كما
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ً
بعضا.
كالبنيان المرصوص يشد بعضه
 oعندما يوافقك الجميع على ما تقوم
ً
خطأ ما.
به ،اعلم أن هناك
 oال تتوقع أن يؤمن بقدراتك اآلخرون إن
لم تكن تؤمن بها أوال.

المصادر والمراجع

املوقع الرسمي ملجلس الوزراء www.uaecabinet.ae
وكالة أنباء اإلمارات ( وام )  -مجلة الفارس  -جريدة البيان -
املوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات

العدد ( ) 4

ينــايـــر 2013

33

حوار

في حوار شامل مع مجلة (العين الساهرة)

العميد الشيخ راشد بن أحمد المعال
قائد عام شرطة أم القيوين:

حث العميد الشيخ راشد بن
أحمد المعال قائد عام شرطة
أم القيوين الشباب على
االبتعاد عن هواجس السرعة
وأخطار المخدرات ،وأكد سعي
القيادة العامة للمشاركة في
جميع الفعاليات التي تقوم
بها المدارس من احتفاالت
وتدريبات وبرامج التوعية طيلة
العام الدراسي عبر خطة
سنوية للمحاضرات والبرامج
تستهدف الطلبة وتوضح لهم
مدى خطورة السرعة والمخدرات
على سالمتهم .وبين عبر حوار
شامل خص به مجلة «العين
الساهرة» سعي القيادة
وإجراءاتها في معالجة الجريمة
ومكافحة المخدرات  ،وتناول
باألرقام مقارنة بين عدد الجرائم
لعامي  2011و ،2012كما تطرق
إلى مسببات حوادث الطرق
ومعالجتها ،ومستويات التدريب
للمنتسبين ،ومراحل تطبيق
االستراتيجية ،وغيرها الكثير
من المواضيع التي تطرق لها ،
وفيما يلي نص الحوار:
سعد الدغمان  /تصوير :محمد مطر
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لدينا خطة استراتيجية ورؤية
مستقبلية وقيم وأهداف
ترتبط باستراتيجية الوزارة
الجريمة

في فترة معينة طغت أخبار جرائم األحداث بأم
القيوين على الساحة ،خاصة استخدام السالح
األبيض ،هل تمت معالجة هذه الحالة  ،وأين وصلت
جهودكم فيها؟

يف إطار سعينا ملعالجة جرائم املشاجرات باستخدام
السالح األبيض ،قمنا بتشكيل فريق عمل من
االختصاصيني يف إدارة التحريات واملباحث الجنائية،
وعمل الفريق عىل ضبط الخارجني عن القانون
واملشبوهني ،ومتت مصادرة األسلحة البيضاء التي كانت
بحوزتهم وهي عبارة عن ( سيوف ،سكاكني ،وغريها من
األسلحة البيضاء) التي تشكل خطرا ً عىل املجتمع ،كام
تم استغالل فرصة التواصل مع وسائل اإلعالم يف الدولة
للتوعية مبخاطر األسلحة البيضاء ،ووجدنا بأن نسبة تلك
القضايا قد انخفضت بشكل ملحوظ.
ما مستوى الجريمة بشكل عام في اإلمارة ،وما
هي الحلول؟

تعترب الجرمية يف إمارة أم القيوين منخفضة ،وذلك
باملقارنة مع عدد القضايا ونوعية الجرائم املرتكبة،
حيث إن جرائم الجنايات والجرائم ذات الخطر العام
قليلة جدا ً.
ما هي الخطوات التي تتبعونها لوقاية الشباب
من االنحراف والولوج بالجريمة؟

لقد قمنا يف القيادة العامة لرشطة أم القيوين بعقد
رشاكة مع املنطقة التعليمية باإلمارة وتم الرتكيز عىل
فئة طالب املدارس ،وذلك لنرش التوعية من خالل
املحارضات التثقيفية التي يقوم بإلقائها مجموعة من

الضباط املتخصصني يف جميع املجاالت،
كام تم إطالق مجموعة من الحمالت من قبل الرشطة
املجتمعية يف القيادة العامة لرشطة أم القيوين ،وتم
التواصل مع فئات املجتمع وزيارة املواطنني يف األحياء
السكنية واملدارس واألندية الرياضية وتوعيتهم من
مخاطر االنحراف ومغبة الوقوع يف الجرائم.

المخدرات

كيف تصف لنا جرائم المخدرات وما حدودها ضمن
نطاق عملكم ؟ وما هي المعالجات ؟ وهل من
مقارنة بين العام الماضي والحالي؟

تعاطي املخدرات مل يقترص عىل مجتمع معني ،وإمنا
تعدى حدود الزمان واملكان ليصبح إحدى املشكالت
العاملية وأحد املصادر الرئيسة للكثري من األمراض
املعدية الفتاكة واملشاكل االجتامعية واالقتصادية
واألمنية ،إن مشكلة اإلدمان من املشكالت الشائكة
املليئة بالخوف والضياع والترشد ،فهو طريق يجرد
صاحبه من كل ما ميلك ،ومن ثم يقوده إىل نهاية مظلمة
وينتهي به املقام ،إما إىل غياهب السجون موصوماً بأقذر
التهم ،أو االصابة بأمراض مزمنة مستعصية مازال الطب
عاجزا ً عن معالجتها ،أو ميوت ذليالً هرباً من واقع أليم.
إن جرائم املخدرات
من الجرائم
القليلة يف
اإلمارة ،وذلك
مقارنة بالجرائم

حوار

األخرى ،ولكن هذا ال مينع من تكاتف أفراد املجتمع،
وبات لزاماً عىل كل مواطن أن يعي طبيعة تلك املواد
وآثارها لنتقي رشها ،وأن نعمل عىل تحصني أبنائنا من
الوقوع يف شباكها.وقد حرصنا يف القيادة العامة لرشطة
أم القيوين عىل االهتامم بالجانب التوعوي لرفع مستوى
الوعي لدى كافة رشائح املجتمع من خالل املحارضات
والندوات ووسائل االتصال ووسائل اإلعالم بكافة أنواعها،
وتم الرتكيز عىل دور األرسة للوقاية من هذه اآلفة .ونحن
يف القيادة العامة لرشطة أم القيوين نركز عىل دعوة كل
من سقط يف براثن هذه السموم أن يستفيد من القانون
االتحادي رقم  14لسنة 1995م ،حيث نصت املادة 43
عىل أنه ( ال تقام الدعوى الجزائية عىل من يتقدم من
متعاطي املواد املخدرة أو املوثرات العقلية من تلقاء
نفسه إىل وحدة عالج اإلدمان املشار إليها يف املادة  4أو
إىل النيابة العامة طالباً العالج) ،فهذه فرصة بأن ينجو
املتعاطي بنفسه من جحيم املخدرات ،بل إنه سيجد
الجهات األمنية املختصة متد له يد العون ،وتساعده
وترشده لطريق العالج ،وتقوميه وجعله فردا ً صالحاً يف
مجتمعنا.
ما عدد الجرائم التي تم الكشف عنها؟

عدد القضايا يف عام  61 :2011بالغاً ،أما عدد القضايا يف

عام  67 :2012بالغاً حتى اآلن.

حوادث الطرق

الكثير من الذين يستخدمون الطريق (طريق االتحاد)
باتجاه رأس الخيمة يشكون من تحديد السرعة
(80كم) على الرغم من كونه طريق ًا خارجي ًا؟ ما
تفسر ذلك؟

نطرا ً لكرثة الحوادث عىل شارع االتحاد وكرثة الضحايا
الذين تعرضوا لحوادث خطرية متت دراسة الرسعة
عىل شارع االتحاد ،والحظنا بأن هذا الشارع قديم ،وبه
منحنيات خطرية ،وهو بحاجة إىل اإلحالل ،وملعالجة تلك
املسألة ،أمر سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف
عبدالله الشعفار بتحديد الرسعة عىل الشارع بأن ال تزيد
عىل (100كم) .وباملقارنة فيام بني الوضع قبل تطبيق القرار
والوضع بعد تطبيق القرار ،الحظنا بأن نسبة الحوادث
املرورية قد انخفضت ،وحسب اإلحصائية املرورية لعام
 ،2010والتي كانت قبل تطبيق قرار رسعة الشارع سجلت
( )81حالة وفاة ،ويف عام  2011يف الفرتة ما بني 2001/1/1
ولغاية  )3( 2011/2/5حاالت وفاة ،ومن تاريخ ،2011/2/5
أي بتاريخ تطبيق القرار مل تقع أية حاالت وفاة نهائياً لغاية
 ، 2011/12/31ومنذ تاريخ  2012/1/1لغاية 2012/9/20
ُسجلت حالة وفاة واحدة فقط.

ما هي معالجتكم ألسباب الحوادث المرورية؟

نعمل يف القيادة العامة لرشطة أم القيوين عىل معالجة
أسباب الحوادث ،وفقاً للخطط واملبادرات االسرتاتيجية،
ولدينا مبادرتان فيام يتعلق باملرور:
 تحسني سالمة الطرق من خالل تطوير التعليم. تطوير الهندسة والتعاون ،وفرض سلطة القانون،بهدف تحسني سالمة الطرق ،باإلضافة إىل ذلك فإننا نقوم
بالتوعية املرورية عىل مدار العام من خالل إدارة املرور
وقسم العالقات والرشطة املجتمعية .كام أننا نقوم بعمل
الحمالت التفتيشية عىل املركبات التي تشكل خطرا ً
عىل أمن الطريق ،ومراقبة الطرق الداخلية والخارجية
بواسطة الدوريات املرورية وأجهزة ضبط الرسعة.

التدريب

كيف تعملون على رفع كفاءة أداء المنتسبين؟

يتم رفع مستوى كفاءة أداء املنتسبني لدينا من خالل
عقد الدورات التدريبية وورش العمل لجميع املوظفني
بالقيادات الرشطية بالدولة ،واستقطاب أفضل املحارضين
وتوفري البيئة املالمئة للمنتسبني يف الدورات ،ونعمل عىل
التنسيق مع وزارة الداخلية فيام يتعلق باالبتعاث إىل
الدورات الخارجية والتنسيب للدورات املحلية خارج
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 oلقد قمنا بعقد شراكة مع المنطقة التعليمية باإلمارة والتركيز
على فئة طالب المدارس لنشر التوعية من خالل المحاضرات.
 oمشكلة اإلدمان من المشكالت الشائكة والمليئة بالخوف
والضياع والتشرد ،وهو طريق يجرد صاحبه من كل ما يملك ثم
يقوده إلى نهاية مظلمة.
القيادة .ومن جانب آخر نشجع جميع املوظفني عىل رفع
مستواهم العلمي والتحصيل العلمي ،سواء يف الجامعات
املحلية أو الخاصة أو فيام يتعلق بالدراسات العليا،
حيث بلغ عدد الحاصلني عىل شهادات الدكتوراه اثنني
واملاجستري خمسة ،كام بلغ عدد امللتحقني الستكامل
الدراسات العليا ستة من مرتبنا.

اإلستراتيجية

أين وصلت مراحل التطبيق وماذا تحقق منها؟ وهل
للقيادة استراتيجيتها الخاصة؟

لقد حققت القيادة العامة لرشطة أم القيوين من
خالل خطتها االسرتاتيجية العديد من اإلنجازات التي
تخدم األهداف االسرتتيجية لوزارة الداخلية .وبلغت
نسبة إنجاز املبادرات خالل عام  )٪100( 2011ويف
عام  2012وحتى الربع الثالث ( .)٪83ونحن يف القيادة
العامة لرشطة أم القيوين لدينا خطة اسرتاتيجية ورؤية
مستقبلية وقيم وأهداف مرتبطة باسرتاتيجية وزارة
الداخلية واسرتاتيجية املنطقة األمنية باإلمارة.

حوادث الحريق

هل لنا أن نعرف نسبة حوادث الحريق خالل الصيف
المنصرم والحالي؟

عدد حوادث الحريق خالل فرتة الصيف لسنة 2011
 30( :حادثاً) والنسبة املئوية ملجموعة الحوادث ٪14
 ،بينام حوادث الحريق خالل فرتة صيف 34(: 2012
حادثاً) والنسبة املئوية ملجموع الحوادث حتى نهاية
شهر أغسطس .٪ 15
كيف تعالجون أسبابها؟

بالتعاون مع إدارة الدفاع املدين بأم القيوين ،تتم
معالجة أسباب الحريق عىل النحو التايل:
 -1عمل دورات تدريبية للعاملني يف املؤسسات
الحكومية واملؤسسات العامة.
 -2الكشف الدوري عىل املصانع والرشكات واملحالت
التجارية للتأكد من صالحية معدات الوقاية والسالمة.

 -3توعية الجمهور من مخاطر الحريق من خالل
النرشات .
 -4الحملة الوطنية لسالمة األرس يف املنازل.
 -5الحملة الوطنية لسالمة املناطق الصناعية -التفتيش
املفاجىء.

الكادر النسائي

ما هي نسبة مشاركة الكادر النسائي بالعمل؟
وما هي أبرز مهامهن؟ وهل أنتم راضون عن أدائهن؟

 ٪6هي نسبة مشاركة الكادر النسايئ ،ومن أبرز مهام
الكادر النسايئ لدينا:
 -1املشاركة يف وضع الخطط االسرتاتيجية.
 -2املشاركة يف حفظ األمن واألمان يف اإلمارة
 -3تقديم املقرتحات من أجل النهوض بالعمل.
 -4املشاركة يف االجتامعات التي تناقش تطوير العمل.
 -5العمل عىل برنامج تقييم األداء الوظيفي.
 -6التسيق مع الجهات الخارجية والتعاون معها من
أجل املشاركة يف املناسبات والفعاليات.
 -7العمل اإلداري بجوانبه املختلفة من إدخال
املعلومات والسكرتارية واألرشفة اإللكرتونية ،وذلك يف
جميع الوحدات املوجودة بالقيادة.
ومن جانبنا ،فنحن راضون كل الرضا عن دور العنرص
النسايئ يف القيادة العامة لرشطة أم القيوين لالرتقاء
بالعمل واملساهمة يف تطوير األداء .

التميز

كان لوزارة الداخلية حصة األسد من الجوائز في
برنامج الشيخ خليفة للتميز ،هل استفدتم من هذه
التجربة في حث منتسبيكم على تطوير األداء من
خاللها؟ وما هي اإلجراءات؟

إن حصد وزارة الداخلية لعدد كبري من الجوائز يف برنامج
الشيخ خليفة للتميز الحكومي يف دورته األوىل ،كان له
أثر بالغ األهمية عىل منتسبيها ،حيث انعكس ذلك عىل
الجميع لتقديم أفضل مستويات األداء يف تحقيق أهداف
الوزارة يف كافة املجاالت ،وأعطى ذلك الفوز دفعة إيجابية

لبذل املزيد من الجهد للحفاظ عىل استمرار التفوق.
وقامت القيادة العامة لرشطة أم القيوين بتطبيق نظام
جائزة سمو وزير الداخلية للتميز ،والهادفة إىل تحفيز
العاملني ودفعهم للوصول ألعىل درجات التميز واإلبداع،
وساعد هذا التوجه عىل نرش معايري التميز عىل الوحدات
التنظيمية ،باإلضافة إىل إبراز نقاط التحسني يف هذه
الوحدات ،كام ساعد يف تطوير أنظمة العمل مبا يتناسب
مع معايري التميز اإلداري وخلق املنافسة بني الوحدات
التنظيمية والحرص عىل جودة األداء ،ونتيجة لذلك فقد
فاز موظف من القيادة العامة لرشطة أم القيوين بوسام
رئيس مجلس الوزراء للتفوق يف املجال امليداين ضمن
فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء يف الدورة الثانية لجائزة
الشيخ خليفة للتميز ،وكان ذلك نتيجة العمل الجامعي
وتعاون كافة الجهات معاً.

نصائح

ما هي نصائحكم التي توجهونها للشباب
والمجتمع بشكل عام للحفاظ على أمنهم
وأمانهم؟

تبذل القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة  -حفظه الله  -ونائبه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،وأعضاء املجلس األعىل حكام
اإلمارات ،جهودا ً مخلصة لتوفري الحياة الكرمية للمواطنني
واملقيمني عىل أرض الوطن ،وتحقيق األمن واألمان ،ويعترب
الشباب هم عامد هذا الوطن وأساسه ،ونحن بدورنا نوجه
الشباب وأفراد املجتمع بالحفاظ عىل نعمة األمن واألمان
التي تتصف بها الدولة من بني دول العام ،ويف ظل انتشار
شبكات التواصل االجتامعي واالنفتاح عىل العامل من
خالل وسائل االتصال فإن الشباب ال بد لهم أن يتسلحوا
باملباديء التي تضمن عدم االنخراط يف شباك كل مرتصد
لهذا الوطن الغايل ،وأن ال تقتحم أفكارهم الشائعات
املغرضة التي يجب االبتعاد عن الرتويج لها ،كام أن آفة
املخدرات ،هي وسيلة من وسائل تدمري األوطان والشعوب.

 oنعمل على معالجة أسباب الحوادث المرورية وفق ًا للخطط والمبادرات االستراتيجية.
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o

نحن راضون كل الرضا عن دور العنصر النسائي في القيادة لالرتقاء بالعمل والمساهمة
في تطوير األداء.

o

جرائم المخدرات قليلة باإلمارة مقارنة بالجرائم األخرى.
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مركز شرطة المعمورة الشامل

شكل حضاري وخدمات متطورة
يمتاز بشكلة األنيق وتصميمه الحضاري الجميل الذي يواكب التطور العمراني الذي
تشهده البالد ،ويعكس مدى االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للبالد لمثل هذه
المرافق الحيوية ،التي تساعد في حفظ األمن واألمان الذي تعيشه بالدنا العزيزة ،كما
تعكس مدى اهتمام القيادات الشرطية ،وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،بتطوير المنشآت الشرطية واالرتقاء
بها شك ً
ال ومضمون ًا ،بما يجعلها تنافس مثيالتها على مستوى العالم ،إن لم تكن
أفضل.
سعد الدغمان  /تصوير :محمد مطر
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مركز رشطة املعمورة الشامل واحد من تلك املنشآت الرشطية
املتطورة ،والتي بنيت وفق أرقى املعايري واملواصفات العاملية
من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور .حول املركز والخدمات
التي يقدمها كانت «للعني الساهرة» جولة يف أروقته ،التقينا
خاللها العقيد سامل يوسف الزعايب رئيس مركز رشطة املعمورة
الشامل ،حيث قال:
العقيد/سالم يوسف الزعابي
ُسمي مركز رشطة املعمورة بهذا االسم ملوقعه مبنطقة املعمورة ،وهو يعترب من
مراكز الرشطة املتقدمة باإلدارة ،وقد تم افتتاحه يف عام  ،1976وميتاز مبوقعه يف قلب
اإلمارة ،ويغطي املنطقة الرشقية ،ومتتد خدماته إىل عدة مناطق سكنية وتجارية ،وكان
عمله يقترص عىل فرع التحقيق الجنايئ وفرع الحراسات ،ومن ثم تم تفعيل فرع
املرور عام 2003م  ،واختصاصات فروعه كاآليت:
 1فرع التحقيق الجنايئ :يختص باستالم واالنتقال إىل البالغات الجنائية والقبض عىلاملتهمني وتحويل القضايا للنيابة العامة.
 2فرع الحراسات :يقترص عمله عىل تأمني الحراسة باملركز وتأمني نقل املتهمني إىلالنيابة العامة والقيام بالحراسة عىل بعض األماكن الحيوية.
 3فرع املرور :يقترص عمله عىل التحقيق وتخطيط الحوادث املرورية واالنتقال إىلالحوادث املرورية الجسيمة ،والتي بها إصابات ،وتحويل القضايا املرورية إىل النيابة
العامة.
ومن منطلق اسرتاتيجية وزارة الداخلية ،التي عىل رأسها سيدي الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،ومتاشياً مع
توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
يف وضع املبادرات الرشطية ،والتي تتمثل يف تفعيل مراكز الرشطة ،حيث تم اختيار
مركز رشطة املعمورة ليكون أول مركز شامل عىل مستوى إمارة رأس الخيمة ،وذلك
لألسباب التالية:
 موقع مركز رشطة املعمورة الجغرايف لتوسطه اإلمارة. قربه أهم املباين الحيوية ،مثل البنوك واملستشفيات واملصارف واألسواق التجاريةالكربى املهمة ومباين الدوائر الحكومية والفنادق ،والتي تقع ضمن نطاق اختصاص
مركز رشطة املعمورة.
 تصميم مبنى املركز الحضاري ،والذي يتواكب مع التطور العمراين.وبعد املوافقة عىل تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،تم تحويله ملركز رشطة املعمورة الشامل عىل أن يتوىل مامرسة اختصاصاته
من خالل عدة فروع - :فرع التحقيق والبحث الجنايئ  -فرع الحراسات  -فرع املرور
والدوريات  -فرع املعلومات األمنية  -فرع الرشطة املجتمعية  -وحدة خدمة العمالء -
فرع الخدمات املساندة  -وحدة العمليات  -استحداث منفذ لخدمة العمالء الستقبال
املراجعني ،باإلضافة إىل وضع صناديق للشكاوى واالقرتاحات املقدمة للجمهور وتركيب
لوحة إلكرتونية رقمية لتوزيع األدوار  -استحداث خدمة إصدار شهادات الفقدان،
وكذلك استحداث مكتب لتجديد شهادات بحث الحالة الجنائية (حسن السرية
والسلوك)  -تفعيل البصمة اإللكرتونية ملرتب العاملني مبركز رشطة املعمورة الشامل
 تفعيل مقر التوقيف ملدة  24ساعة  -استحداث خدمة تجديد رخصة القيادة ودفعاملخالفات املرورية وامللكيات  -تفعيل التعقيب بفرع املرور والدوريات  -تم التعاون
مع رشكة ساعد لألنظمة املرورية ،يف تخطيط الحوادث البسيطة ورصف تقارير التأمني
يف وقت قيايس ال يتجاوز  15دقيقة من تلقي البالغ وحتى الوصول إىل مكان الحادث،
وكذلك تخطيط الحادث ،مام يسهل عىل دوريات املرور الشاملة يف تلقي البالغات
األخرى الجسيمة واملهمة والتعامل معها يف أرسع وقت.

الدعم الفني والشرطة المجتمعية
وقد تم تخصيص موظف مختص بالدعم الفني الستقبال املراجعني وإنهاء املعامالت
البسيطة ،مثل الحوادث املجهولة ورصف تقارير الحوادث ،إذا مل يستطيع املراجع
رصفها من قبل املوقع اإللكرتوين ،باإلضافة إىل ذلك ،فقد تم تفعيل دور الرشطة
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املجتمعية نحو تنمية الثقافة األمنية باتجاه الرشاكة بني الجمهور والرشطة
املجتمعية ،والتواصل مع مؤسسات املجتمع املدين لتعزيز مشاركتها ومساهمتها يف
تقوية اتجاهات وأفراد املجتمع لرفع مستوى الحس األمني وااللتزامات بالتعليامت
والقوانني والقرارات التي تساعد عىل أمن وسالمة املجتمع وتم التنسيق مع البنوك
لوضع آلية لتسهيل عمل فتح بالغات الشيكات املرتجعة املقدمة من البنوك
واملصارف ضمن نطاق االختصاص.

الخدمات الجديدة
لقد ساهمت الخدمات املقدمة من مركز رشطة املعمورة الشامل يف سهولة
وصولها للمراجعني عىل مدار  24ساعة ورسعة إنجازها يف الوقت املحدد ،مام خفف
العبء عىل باقي اإلدارات األخرى ،وأعطى ذلك طابعاً جيدا ً للمركز يف وقوع االختيار
عليه ،ليكون أول مركز شامل يف اإلمارة من ناحية توفري أغلب الخدمات املطلوبة
يف مكان واحد ،بدالً من تحمل العناء من قبل الجمهور للذهاب إىل أماكن متعددة
للحصول عىل الخدمة .لذلك عمدنا إىل طرح مبادرات جديدة بني فرتة وأخرى ،منها
استحداث مكتب يف مركز املنار التجاري يعمل عىل تقديم خدمات تتعلق بفرع
املرور والدوريات ،تسهيالً للتعامل مع الجمهور ،وتخفيفاً لألعباء التي قد يتحملها،
باإلضافة إىل تواجد كادر من الرشطة املجتمعية تابع ملركز رشطة املعمورة الشامل
ملتابعة وتوجيه رشائح الشباب من الجنسني نحو ما هو صحيح وهادف ،وخلق
تواصل ما بني الرشطة والجمهور .وهناك تنسيق مع رئيس قسم مرسح الجرمية
الستحداث مكتب ملرسح الجرمية يف املركز يعمل عىل تغطية املنطقة الشاملية
بأكملها.
الخطط المستقبلية
ومن ضمن الخطط املستقبلية التي يتطلع إليها املركز هي:
 تفعيل خدمة الرسائل النصية للمتعاملني من خالل إرسال رسائل نصية للمتعاملنيعن أرقام البالغات ،سواء الجنائية أو املرورية ،والتي يتم إحالتها إىل النيابة العامة،
وكذلك شهادات الفقدان وبحث الحالة الجنائية ،وتفعيل نظام التسويات يف قضايا
الشيكات  ،ونسعى دامئاً إىل تطبيق مبدأ احرتام حقوق اإلنسان ،ويف ظل ذلك نرى أن
استحداث مكتب للنيابة العامة مبركز رشطة املعمورة أو عمل ربط إلكرتوين مبارش
مع النيابة العامة ،سوف يسهل عملية التواصل ورسعة إصدار األحكام ،أو األوامر
بالنسبة للقضايا الجنائية أو املرورية ،وخاصة للموقوفني والذي سيخدم الصالح العام
ويحقق أهداف واسرتاتيجية وزارة الداخلية.
ومل يتأىت هذا من فراغ ،بل بنا ًء عىل التوجيهات ،ومتاشياً مع اسرتاتيجية وزارة
الداخلية التي وعى لها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،لتكون منهجاً لعمل الوزارة بقصد االرتقاء بالعمل
بصورة شاملة نحو األحسن ،واملتابعة الحثيثة والدعم الالمحدود من قبل اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وتذليل كافة
الصعوبات التي تعرتض العمل ،مام دفعنا وبكل حرص لتقديم أفضل الخدمات
للجمهور ،باإلضافة إىل متابعة وتقييم سعادة العميد عبدالله الحديدي مدير عام
العمليات الرشطية لسري العمل ،ودفعه نحو تذليل ما يعرتض طريقنا من صعوبات .
نطمح لتطوير أداء العمل للوصول بخدماتنا للجمهور يف أي مكان ،وكذلك أبواب
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املركز مفتوحة لتقديم أي مقرتح أو شكوى من قبل الجمهور للمركز ،حيث إننا نتبع
سياسة الباب املفتوح.

توعيةالناس بأهداف الشرطة
وذكر الرائد عبدالله حسن سعيد الشحي مدير فرع
الرشطة املجتمعية مبركز رشطة املعمورة الشامل ،أن توعية
الناس بأهداف الرشطة ومشاركة املجتمع مبناسباته املختلفة
والقيام بتوعية طلبة املدارس من خالل املحارضات التي
تقدم من قبلنا يف املدارس ،باإلضافة إىل الدعوات التي
نوجهها للطلبة لزيارة املركز والتعرف عىل الخدمات التي الرائد عبداهلل حسن سعيد
يقدمها ،كلها تدخل يف باب التعريف بأهداف عمل الرشطة
املجتمعية وتصب يف عملية تقليص املسافة ما بني الرشطة واملجتمع من خالل
هذا التواصل مبختلف أشكاله ،كام يدخل ضمن األعامل التي نؤديها ،موضوع حل
الخالفات البسيطة التي قد تحدث بني الجمهور لغرض اإلصالح األرسي واملحافظة
عىل لحمة املجتمع وخفض نسبة اإلحصائيات يف القضايا ،حيث يتم ذلك برسية
تامة ،ونأمل ،بإذن الله التعاون من قبل املجتمع ،مام يساعدنا عىل تقديم أفضل
خدمة للجمهور ،كام سنقوم بتقديم خدمات جديدة أخرى يف القريب ،إن شاء الله.
خدمة مستحدثة
فيام يقول الرائد وليد محمد جمعة ،مدير فرع التحقيق
والبحث الجنايئ باملركز :إن عملهم منصب عىل تلقي
البالغت الجنائية والتعامل معها وفتح البالغات يف النظام
الجنايئ املوحد من خالل استدعاء األطراف واالنتقال
للمعاينات والتواصل مع الجهات التي تخدم القضايا
الرائد  /وليد محمد جمعة الجنائية ،مثل مرسح الجرمية ،والخرباء الجنائيني وغريهم،
باإلضافة إىل التواصل من خالل عملنا مع النيابة العامة حول
القضايا الجنائية التي ترسل للنيابة  ،كام نعمل عىل إصدار الشهادات واملفقودات
وشهادات (من يهمه األمر) بخصوص القضايا أو محارض إثبات الحالة ،وهي خدمة
مستحدثة يف املركز منذ تسميته كمركز شامل ،ونعمل أيضاً عىل إصدار شهادات
تبليغ حوادث السيارات البسيطة ،بالتعاون مع املرور وإصدار شهادات بحث الحالة
الجنائية ،وتطبيق نظام التسويات يف قضايا الشيكات بني األطراف وعدم اللجوء
لفتح بالغات رسمية بذلك ،وقد تم االتفاق مع تلك الجهات الحكومية عىل إرسال
كشوفات بأسامء أصحاب الشيكات ،بغرض التواصل معهم ودياً قبل فتح البالغات،
وبرشوط معينة ،وعىل ضوء ذلك يتم حل أغلب القضايا ودياً.
تأمين المركز والمنشآت األخرى
ويؤكد النقيب عىل راشد السلحدي مدير فرع الحراسات
مبركز املعمورة الشامل ،أن عملهم يرتكز عىل تأمني مركز
املعمورة الشامل واملنشآت الحيوية والدوائر التي تقع
ضمن منطقة االختصاص ،وتسيري دوريات يومية تعمل عىل
حفظ األمن واالستقرار ،وتوفري الدعم واملساندة يف حالة
حدوث أي طاريء ضمن املنطقة الجغرافية التي يعمل فيها النقيب على راشد السلحدي
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املركز أو اإلمارة بشكل عام ،باإلضافة إىل تأمني مسارح الجرمية حتى وصول الفرق
املختصة.
ومن ضمن األمور التي تم استحداثها يف املركز ،تفعيل مركز توقيف احتياطي للرجال،
مام ساعد عىل توفري الجهد والوقت وقد تم ذلك بالتعاون مع إدارة املؤسسة العقابية
واإلصالحية وإدارة املهام الخاصة.

تخطيط الحوادث
وعن طبيعة عمل فرع املرور والدوريات ،يقول
املالزم أول محمد عيل جابر مدير الفرع :إن أهم وأبرز
األعامل التي يقدمها فرع املرور ،هي تخطيط الحوادث
وتنظيم حركة السري يف جميع املناطق التابعة ملنطقة
االختصاص ،ومراقبة الطرق وضبط املخالفني للقوانني
وأنظمة السري ،وباإلضافة إىل تجديد رخص القيادة ودفع
المالزم أول /محمد علي جابر
املخالفات  ،كام أن لنا تعاوناً وثيقاً مع رشكة ساعد لألنظمة
املرورية العاملة برأس الخيمة ،ويضم املركز أيضاً مكتباً خاصاً للدعم الفني ،وهو
الوحيد يف إمارة رأس الخيمة يعمل عىل إنجاز كل ما يتعلق بالحوادث املرورية.
ونعمل عىل عقد رشاكات مع املدارس لتسهيل عملية القيام بالتوعية املرورية
وتنظيم السري ،حفاظاً عىل سالمة الطلبة.
وتأيت أعاملنا هذه حسب رؤية الوزارة القاضية بأن يكون الجميع ملتزمني بالقواعد
واألنظمة املرورية من أجل تخفيض نسبة الحوادث املرورية وتوفري السالمة لجميع
مستخدمي الطريق ،وباألخص التأكيد عىل فئة الشباب بااللتزام التام بأنظمة املرور
والسالمة العامة ،حفاظاً عىل أرواحهم وأرواح اآلخرين ،كونهم الفئة املستهدفة يف
الحوادث املرورية.
ساعد لألنظمة المرورية
وحول (ساعد) يذكر العقيد الزعايب رئيس مركز رشطة
املعمورة الشامل ،أن التعاون املثمر والجاد فيام بني الطرفني
ساهم بالتقليل من نسبة الحوادث عرب ما نلمسه من
(ساعد) من خدمات متطورة ومتقدمة لالرتقاء بالخدمات
التي تقدمها الرشكة ملا هو أفضل وأحسن .وعن رشكة ساعد
لألنظمة املرورية ،يقول حسن عبدالله الظاهري مدير إدارة
حسن عبد اهلل الظاهري
عمليات الشامل بالرشكة :إن وجود (ساعد) برأس الخيمة،
ساهم بالتقليل من نسبة الحوادث املرورية وعدم االلتزام بقواعد وأنظمة السري عرب
دورياتها الحديثة التي تعمل وفق أرقى املواصفات ،وقد ملسنا الكثري من الخدمات التي
قدمها لنا مركز املعمورة الشامل ،متمثالً بالتعاون الصادق من قبل سعادة العقيد سامل
الزعايب واألخوة الضباط وبقية األفراد العاملني فيه ،مام سهل مهمتنا يف عملية تخطيط
الحوادث وتقديم خدماتنا بشكل أفضل.
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تحية وتقدير واعتذار

آفاق

شراكات خارجية
وقال املالزم أول راشد سعيد بلهون مدير فرع الخدمات
املساندة باملركز :عمل الفرع عىل عقد رشاكات خارجية مع
العديد من الدوائر واملؤسسات داخل اإلمارة ،ومنها عىل سبيل
املثال تم عقد رشاكة مع املنطقة الحرة لتوفري جهاز (املورفو)،
والذي يستخدم لبحث الحالة الجنائية ،وتوفري جميع البيانات
المالزم أول راشد سعيد بلهون التي تخص املتعاملني ،باإلضافة إىل أن الفرع يعمل عىل رصف
شهادات بحث الحالة الجنائية ،وهو ما وفر الكثري من الوقت
والجهد عىل املراجعني من خالل تقديم خدماتنا يف منطقة االختصاص دون الحاجة
للذهاب إىل املقر الرئيس ،كام عملنا عىل فتح مكاتب لفرع املرور والبحث الجنايئ يف
املركز ،ملا تتضمنه هذه القضايا من خصوصية ،ونأمل بتقديم أفضل الخدمات للجمهور
يف املستقبل.

أقدم تحياتي وتقديري البالغين لكل من عملت
معهم طيلة  36سنة الماضية في وزارة الداخلية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وإخواني األعزاء في
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،وفي جميع
القيادات العامة في اإلمارات ،لما لقيته من الجميع
من احترام وتقدير وتعاون أثمر في إنجاز الكثير -وهلل
الحمد -من الواجبات المكلفين بها للمحافظة
على أمن واستقرار هذه الدولة الكريمة الغالية علينا
جميعًا.
أقدم جل تقديري لكل مسؤول مباشر عملت معه
تحت قيادته طوال تلك المدة ،وأقدر جهودإخواني
الضباط وضباط الصف واألفراد الذين عملوا تحت
إمرتي في تلك السنوات الماضية ،وأقول لهم :لوال
أنتم لما استطعت تحقيق الكثير من النجاحات التي
أعتز بها ،وأنا في بداية تقاعدي في الشهر األول.
العهد ،هو العهد بيننا الذي تعاهدنا عليه ،هو
خدمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطنيها
ومن يعيشون على أرضها في أي موقع ،أشد على
أياديكم لتكملوا الدرب وتؤدوا األمانه التي عاهدنا
عليها قيادتنا وأنفسنا ،فالخير فيكم ،أمن الوطن
أمانة في أعناق الصغير والكبير.
أقدم اعتذاري الصادق النابع من القلب للقلب لكل
مواطن وموطنة ،لكل مقيم ومقيمة ،أحياء وأموات،
إن بدر مني أي شيء غير مقبول طوال  36عامًا وأنا
على رأس عملي ،أقدم اعتذاري الصادق للقادة الذين
عملت تحت إمرتهم وأقدم اعتذاري لمن عملوا تحت
إمرتي وأقول لهم :الكمال للخالق وحده ،منكم
علي ،فإنني
المعذرة ومن كان فيكم له موقف
ّ
مستعد أن أصله وأطلب السماح منه ،إن شاء اهلل.
الشكر والعرفان بالجميل لكل من اتصل بي من
إخواني من مرتب وزارة الداخلية وإخواني في شرطة
اإلمارات ومن المواطنين والمقيمين ، ،وما سمعته
منهم من كلمات أدخلت الفرح والسرور في نفسي
وزادتني ثقة في اهلل ،في مجتمع ،أشهد باهلل
العظيم ،أن أغلبه من الخيّرين ،وإلى لقاء بكم ،إن أراد
الخالق .

العميد  .م  /صالح سالم الشمالي

نقطة ضوء

الجريمة البيئية..
ما لها وما عليها!

أخير ًا اكتشف الناس أنهم أسرفوا في استخدام البيئة ،وأساءواستغالل مواردها وثرواتها ،وأسهموا في تدهورها
وفسادها ،وها نحن نرى أن االزدهار أصبح مصاحب ًا لصور متعددة لالعتداء على البيئة ،لدرجة أنه من الممكن القول
بأن العالم كله يعيش في ظل أزمة بيئة متفاقمة في مواجهة هذه األزمة بادرت بعض الدول إلى استصدار تشريعات
اعتداء على النظام البيئي ،وهكذا أصبحنا مؤخر ًا أمام جريمة مستحدثة ،هي
بيئية تجرم كافة األفعال التي تشكل
ً
الجريمة البيئية!  ....فهل نستطيع أن نقر بأن الجريمة البيئية هي :كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن شخص عام
أو خاص على المستويين المحلي والدولي ،ويحدث مساس ًا بالتوازن البيئي بما يرتب ضرر ًا على نحو مباشر أو غير
مباشر ،أو يشكل خطر ًا يهدد صحة اإلنسان وأمنه ،ومن ثم يتقرر عنه جزاء لنصوص القانون المحلي أو االتفاقيات
الدولية.
إعداد  :محمد توفيق محمد

كل هذا رائع ،ولكن املشكلة تكمن يف صعوبة تحديد الجاين ،وتقدير قيمة األرضار
الناتجة عن ارتكاب الجرمية البيئية! وبهذا فإن مواجهة هذه الجرمية يجب أن ال
تقترص فقط عىل مجرد إصدار ترشيعات بيئية تجرم األفعال املكونة لها.
ولكن يجب أن نراعي االعتبارات البيئية يف كل إجراء تنموى ،وأن ندعم الوعي
والثقافة البيئية لكافة أفراد املجتمع بصفة عامة ،والرتبية البيئية يف كل مراحل
التعليم بصفة خاصة.
أما من الجانب األمني ،فيجب أن ندخل مادة تسمى الترشيع البيئي ضمن
املقررات األساسية القانونية يف كليات الحقوق وأكادمييات الرشطة ،وإن تدريس
هذه املادة ال يقل أهمية عن تدريس كافة فروع القانون األخرى ،وذلك حتى
يكن هناك سند أمني يف مواجهة الجرمية ،أمالً يف تنمية مستدامة ألجيال الحارض،
وحفاظاً عىل أجيال املستقبل .ومن ينظر يف كافة القوانني املتعلقة بحامية البيئة
يجدها قد قررت عقوبات متنوعة تتناسب مع درجة وخطورة فعل االعتداء
عىل البيئة واآلثار املرتتبة ،أو التي ميكن أن ترتتب عىل هذا الفعل ،ولكن الهدف
الرئيس كان متمثالً يف حامية البيئة من التلوث بكافة أنواعه ،وحامية الرتبة من
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التدهور (التصحر) ،وقد أشارت إىل هذه األهداف املادة  9من القانون االتحادي
للبيئة يف الدولة ،هذه املادة وردت تحت عنوان«البيئة والتنمية املستدامة» فيام
نصه« :عىل جميع الجهات املعنية ،خاصة البيئية ومكافحة التلوث االقتصادية
والعمرانية مراعاة اعتبارات حامية البيئة ومكافحة التلوث واالستغالل غري الرشيد
للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية وعند إنشاء
املرشوعات وتنفيذها.»..
وكان العقاب الرادع يف املادة  72من القانون نفسه ،فنجد ما نص عليه القانون
من عقوبات ترتاوح بني الغرامة املالية التي ال تقل عن 150ألف درهم والتزيد
عن عرشة ماليني درهم ،وسلب الحرية يف عقوبة الحبس ملدة ال تقل عن سنتني،
والسجن املؤبد أو اإلعدام طبقاً لجسامة فعل االعتداء عىل البيئة ،مكوناتها:
(الهواء ،واملاء ،والرتبة) ،وقرر نفس القانون مسؤولية كل من تسبب بفعله أو
إهامله يف إحداث رضر للبيئة أو للغري ،مبخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح
الصادرة تنفيذا ً له بجميع التكاليف الالزمة ملعالجة أو إزالة هذه األرضار ،كام
يلزم بأية تعويضات قد ترتتب عليها .

نقطة ضوء

سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

,,

األمر يجب أن ال يقف عند حد مادة يف القانون والعقوبة املقررة ،بل يجب
أن يعرف الجميع أن الجرمية البيئية جرمية مكلفة مادياً ومرهقة اقتصادياً،
ولهذا فال يكفي أن نواجهها ترشيعياً فقط ،بل يجب أن تكن مواجهة
إعالمية وتربوية.
يجب أن يكن الجميع مبثابة (العني الساهرة) عىل البيئة وأن تكن مواجهة
الجرمية البيئية هدفاً يسعى إليه الكل ،ألننا بهذه املواجهة نحافظ عىل
التوازن البيئي الذي أراده الخالق ،سبحانه وتعاىل ،وقدره لكونه وخلقه
فنحافظ بالتايل عىل تحقيق التنمية املستدامة التي تحمى األجيال الحارضة،
وال تضحي مبصلحة األجيال القادمة يف املستقبل.

تجارب وحكم
في البدء« :وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى» (طه)7
(لست فقط محاسبًا على ما تقول ،أنت ايضًا محاسب على
ما لم تقل حين كان البد أن تقوله) (مارتن لوثر كنج) ،فانظر
نفسك وما تخفي ،فإن هناك من يعلم ما تخفي

على جميع الجهات
المعنية ،خاصة البيئية
ومكافحة التلوث
االقتصادية والعمرانية
مراعاة اعتبارات حماية
البيئة ومكافحة التلوث
واالستغالل غير الرشيد
للموارد الطبيعية عند
وضع خطط التنمية
االقتصادية واالجتماعية
وعند إنشاء المشروعات
وتنفيذها..

سلوك« :االعتذار ال يعني أبدًا أنك على خطأ» كي تسير الحياة
البد من بعض التنازالت.

,,

مفاهيم :البعض يظن أن نصيبه من الحظ قليل ،ويرجع األمور
دائمًا إلى قلة الحظ أو الطالع السيء ،أو أن السوء يالزمه والدنيا
تدير له ظهرها ،وتلك مفاهيم خاطئة ،فلكل نصيبه من الدنيا،
إنما هو سوء التصرف يعزى إلى الحظ فهو أبسط الشماعات،
(التقل أن الدنيا تدير لي ظهرها ،فربما أنت تجلس بالعكس) (د.
الفقي).
تجارب :ال أندم على أي شخص دخل حياتي ،فالمخلص
أسعدني ،والسيء منحني التجربة ،واألسوء كان درسًا لي ،أما
األفضل فلن يتركني أبدًا.
من الحكمة  :سئل لقمان الحكيم ،ممن تعلمت الحكمة؟
فقال :من الجهالء ،كلما رأيت منهم عيبًا تجنبته.
فهل نتجنب نحن عيوبنا قبل اآلخرين لنمتلك نصف الحكمة
على األقل.
حقيقة :اليوم نعيش حقيقة راهنة ونلمسها لمس اليد،
تتلخص في أن اإلنسان السوي والنقي محارب ،ويكاد أن
يكون المكان له ،وأقلها يوصف بأنه (متخلف ،منطوي ،غير
اجتماعي) ،وربما يكون معزو ً
ال في مجتمعه لما يراه من سوء.
(كلما زاد نقاء المرء زادت تعاسته) تشيكوف
مسك الختام :كلمة أعجبتني (هناك من يجرحك بأخالقه،
وهناك من يحرجك بأخالقه)
الفرق نقطة والمعنى كبير.
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محطة شعرية

من القصائد العذبة والرائعة لألمري خالد
الفيصل ،قصيدة «من بادي الوقت» والتي
غناها فنان العرب محمدعبده ،ولجزالة
املعنى والحكمة يف هذه القصيدة،
نضعها هدية لكل محبي الشعر.

إعداد :
سلطان العامري

من بادي الوقت
من بادي الوقت هذا طبع االيامي

حلو

الليالي
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ماتمدي

االيام

االحالمي

واسليها

أسري مع الهاجس اللي مابعد نامي

واص ّور

أخالف العمر أراجع سالف اعوامي

وان ّوخ

اركاب

فكري

تدفى على جال ضوه بارد اعظامي

والما

يسوق

بمعاليقي

زمانك

عل

لياليها

مخطور عني عجاج الوقت يخفيها

الماضي

إلياصفالك

ينــايـــر 2013

توارى

مثل

عذبات

شعر  :األمير خالد الفيصل

لنفسي

عند

داعيها

ويرويها

ياظامي

إشرب قبل اليحوس الطين صافيها

الوقت لو زان لك ياصاح مادامي

ياسرع

دربك

بالويها

هيم بك هيامي
حتى وليفك ولو
ّ

سيّور

به

عواديها

ماتعترض

االيام

تجنح

محطة شعرية

مقتطفات مختارة
نختار من روائع الشعراء مقتطفات جميلة تحمل صدق املشاعر وجزالة يف املعاين،
نورد بعضاً منها يف هذه الزاوية ،عىس أن تروق لقرائنا الكرام.

لو
فهمت

يفيد

الكالم
متأخر

يمكن

خطاي

تكلمت

لكن عزاي اني على حسن ظني

وتعلمت

مني

كثر اهتمامي فيك ضيّعك

كل شي يصير بحياتي يعتبر خيرة

إن راح غالي تع ّوض قلبي بغالي

تقديره

واللي خسرني ترى ما حرك اظاللي

انا ما ضيّق خاطري صدة المحتال

ولكن جحود الطيب ما يقبله عقلي

مع كل موقف يندرج تحت بند أفعال

اقارن فعوله مع فعولي وصفق لي

يا عين ال تشكين ظلم المحبين

واستريني

الي

أحباب

يقدرني

كنا

فوق

احباب

الراس

ال

شك

غالين

يا

عين

واليوم

شوفي
حال

حالتي

البعد

بينه

وبيني
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ركن المالعب

خميس خصاو:

أعتز بثقة حاكم الشارقة والمجلس الرياضي

طموحي أن يكون دبا الحصن نادي ًا نموذجي ًا

أحد منتسبي وزارة الداخلية برتبة مقدم ،خريج كلية الشرطة ،يتسم باالنضباط والحزم يعشق كرة القدم حتى النخاع ،متمرس بالعمل
اإلداري ،كان موهبة كروية ورمزاً من رموز ناديه حظي بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة ،والمجلس الرياضي بالشارقة ،لتسند إليه دفة قيادة مجلس إدارة نادي دبا الحصن ،هذا النادي الذي
ترعرع فيه وأخلص لقميصه األخضر ،إنه سعادة المقدم خميس علي راشد خصاو .وفي فترة رئاسته الحالية يشهد النادي منذ توليه
زمام القيادة حركة نشطة وانتعاش ًا في كافة األلعاب ،والفريق األول لكرة القدم واجهة النادي يسير بصورة مثالية
في دوري الدرجة األولي ،وهو أحد الفرسان المرشحة النتزاع ورقة التأهل لدوري المحترفين .في «العين الساهرة»
تقربنا إليه أكثر ،وتعرفنا على مسيرة النادي الرياضية في هذا الحوار المفتوح:

حوار  :بدر طبيب

 oحدثنا عن بدايتك الرياضية ومراحلها؟
بدأت مامرسة كرة القدم يف سن  ،13عن طريق بوابة
نادي الريموك (الخليج حالياً) ،ويف عام  1980تم إشهار
نادي دبا الحصن أللتحق به بحكم أنني من أبناء هذه
املنطقة ،وتم تصعيدي مبارشة للفريق األول ،وأنا مل
أتجاوز السادسة عرشة ،ويف االختبار األول سجلت
هدفاً يف مرمى أهيل الفجرية وانتهت تلك املباراة
لصالحنا ،وكل من شاهد املباراة أشاد وأثنى عيل،
وكانت سعاديت وفرصتي كبرية بالهدف واملستوى الذي
قدمته وما تلقيته من إشادة سواء فنية أو إدارية أو
جامهريية ،وكانت تلك املباراة دفعة قوية إلثبات
قدرايت وانطالقتي ،ومن يومها تواجدت بالتشكيلة
األساسية ،وكنت واحدا ً من أبرز مهاجمي الفريق
وأغلب عنارص النادي من الوجوه الشابه ،ونلعب بروح
األرسة الواحدة ،وكرة القدم يف تلك األيام هي املتنفس
الوحيد ونعشق مامرستها ،وال ميكن أن نتغيب عن
التمرين ألي سبب.
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 oمتى اعتزلت ممارسة كرة القدم؟
أصعب قرار يتخذه الالعب هو التوقف عن مامرسة
معشوقته كرة القدم واالبتعاد عن املستطيل األخرض
كالعب ،حيث تعرضت لإلصابة بالركبة ،وهي من
اإلصابات الخطرية ،وذلك يف مباراة مسايف ،ضمن
مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ،ومل أستطع
بعدها اللعب ،وقررت التوجه للتدريب لحبى للعبة،
فانخرطت يف دورات داخلية وخارجية لصقل وتنمية
قدرايت التدريبية ،وأسندت يل مهمة مساعد مدرب
الفريق األول ،وظللت يف هذه املهمة لثالثة مواسم
متواصلة ،ولكن بحكم ظروف العمل توقفت عن
التدريب وظللت مشجعاً ومحباً لهذا النادي الذي
أدين له بالفضل الكبري.

 oبعد أن تبوأت رئاسة مجلس إدارة
النادي ،ما هي تطلعاتكم وطموحكم
لهذا الصرح الرياضي؟
يف هذا الصدد أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عىل ثقته وثقة مجلس
الشارقة بإسناد يل مهمة رئاسة النادي ،وأعتز كثريا ً
بهذه الثقة ،وأسعى أن أكون عند حسن ظن القيادة

ركن المالعب

واملسؤولني بالشارقة ،وأنا هنا موجود لخدمة النادي
وأبنائه بكل إخالص وتفان.
والنادي يحظى بدعم ال محدود من صاحب السمو
حاكم الشارقة وويل عهده ،وهذا الدعم يحفزنا للعمل
املتواصل لتحقيق اإلنجازات وآداء الرسالة عىل أكمل
وجه ،ومنذ رئاسة النادي أحمل بجعبتي الطموحات
واآلمال ،وأسأل الله التوفيق يف تحقيق ما أسعى إليه
ليكون نادي الحصن نادياً متكامالً بكافة األلعاب،
ونحن نسري بالطريق الصحيح والنتائج تشري إىل ذلك،
وهذا نابع-كام ذكرت -من الدعم الكبري من القيادة
ومجلس الشارقة وإخالص وتفاين أبناء النادي واألهايل.

 oمن وجهة نظرك الشخصية ،ما هي
األندية األبرز واألفضل على الساحة
المحلية؟
أعترب أندية العني والجزيرة واألهيل ،هي األفضل
عىل الساحة ،والكل يتفق عىل ذلك ،حيث لها أدوار
ملموسة يف كل االتجاهات ونجاحاتها تتحدث وتؤكد
عىل ذلك ،وهذا ال يقلل من شأن بقية األندية األخرى
التي تؤدي رسالتها لخدمة املجتمع ونسعد لنجاح
أي مؤسسة رياضية بالدولة ،حيث يف النهاية هذه
النجاحات تنصب للمصلحة العامة ،متمنياً أن تتبوأ
كافة أندية اإلمارات املكانة املرموقة.
 oكيف ترى كرة القدم بعد تطبيق
االحتراف؟
مل تطرأ فروقات كبرية بعد سنة خامسة احرتاف ،وهذا
نابع لعدم تطبيقه بالشكل املثايل ،ورغم ذلك ،فأننا
نتفاءل باملستقبل ،يف ظل الجهود الكبرية التي تبذلها
املجالس الرياضية وإدارات األندية واتحاد الكرة،
ويجب تطبيق االحرتاف عىل النشئ حتى نجني
الثامر ،وعىل باقي عنارص اللعبة من إداريني وحكام
ولجان.

 oكيف توازي بين
وظيفتك في سلك
الشرطة

وعملك

الرياضي؟
نحن هنا لخدمة الوطن ونحظى
بقيادات تشجعنا عىل اإلبداع
والتميز ،ومن خالل عميل بجهاز
الرشطة ننهل الحكمة والقيادة
والعطاء من سيدي الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ،ودامئاً
نطالب منتسبي وزارة الداخلية بالتميز واإلبداع،
والتفوق يف كل امليادين ،لذا نسعى أن نحقق النجاح
املطلوب يف كل األعامل التي تسند إلينا .
 oمن هو قدوتك في هذه الحياة؟
قدويت يف هذه الدنيا الرسول محمد -صىل الله عليه
وسلم -ومكة املكرمة هي أجمل البقاع التي زرتها.
 oما هي أمنياتك في العام الجديد
2013؟
أمتنى أن يكون عام خري وبركة عىل الجميع ،وأن
تتحقق فيه األماين ،وأسأل الله التوفيق يف كل أمور
حياتنا ،كام أشكر يف ختام الحوار سيدي اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة عىل إصداره مجلة (العني الساهرة) ،وهي
مجلة متكاملة تهتم بكل الشؤون ،وتخدم كافة رشائح
املجتمع ،متمنياً لكل العاملني بها التوفيق والنجاح.
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البحرين تحتضن العرس
الخليجي للمرة الرابعة
تنطلق في الخامس من الشهر
الجاري بطولة دورة الخليج 21
بالبحرين وتستمر حتى الثامن
عشر ،من الشهر ذاته بمشاركة
منتخبات اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية،
وسلطنة عمان ،وقطر ،والكويت
ومملكة البحرين ،إضافة إلى
العراق واليمن وتحمل كل
المنتخبات المشاركة األمل
والتطلعات بالظهور بالمظهر
المشرف والمنافسة على اللقب
الغالي وسيكون الجمهور
الخليجي طوال أيام الدورة
على موعد مع اإلثارة والمتعة.
وبطوالت الخليج دائم ًا تفرز نجوم ًا
مضيئة تسطع في سماء الكرة
الخليجية ،وتحظى هذه البطولة
بمتابعة من أعلى المستويات،
وستكون بمثابة العرس
الخليجي ،وفيها تأكيد على
تالحم وترابط أبناء المنطقة،
وسيقدم فيها المشاركون رسالة
للعالم بأننا أسرة واحدة.

إعداد  :حسن المنصوري

ورحب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة ،رئيس اللجنة األوملبية البحرينية،
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة باألشقاء والوفود املشاركة ببلدهم الثاين مملكة
البحرين ،متمنياً لهم طيب اإلقامة والتوفيق واملساهمة يف نجاح هذا التجمع الشبايب
الخليجي الريايض وأكد حرص بالده عىل بذل كل الجهود التي من شأنها إخراج كأس
الخليج بالصورة املميزة التي تليق بالبحرين وضيوفها من أبناء الخليج العريب ،وذلك
انطالقاً من سعي اململكة األكيد إلنجاح مؤسسات العمل الخليجي املشرتك ،متاشياً
مع التوجيهات السامية من لدن عاهل اململكة امللك حمد بن عيىس ،وأضاف أن
بطوالت الخليج أصبحت تكتسب طابعاً متميزا ً وأهمية كبرية من قبل جميع رشائح
املجتمع الخليجي ،كام أنها تحتل مكانة خاصة بني املنافسات الرياضية عىل املستوى
اإلقليمي والدويل ،معرباً عن سعادته التامة بإقامة خليجي  21وعودتها مرة أخرى
إىل مهد انطالقتها مملكة البحرين عام 1970م.

مالعب البطولة جاهزة

أكد القطري سعود املهندي رئيس لجنة التفتيش الخليجية جاهزية مالعب مملكة
البحرين الستضافة دورة كأس الخليج العريب الحادية والعرشين لكرة القدم ،وإمتام
اللجنة املنظمة لكافة املالحظات عىل البنية التحتية واملنشآت الرياضية وما أقدمت
عليه اللجنة املنظمة يبعث باالرتياح الكبري يف أن البطولة ستخرج بأزهى صورة.

عوائد مادية للبطولة

اتفق اقتصاديون واختصاصيون بالشأن الريايض عىل أن استضافة البحرين لكأس
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الخليج مطلع العام الجاري ،ستحقق عوائد اقتصادية كبرية ،متوقعني ارتفاع اإلشغال
الفندقي إىل أكرث من  ٪ 150وأكدوا أن الفعالية املرتقبة للحدث الريايض ستؤدي
إىل انتعاش العديد من القطاعات ،أبرزها الفنادق واملجمعات التجارية والنقل ،إىل
جانب املطاعم واملقاهي ،خاصة يف ظل توافد أعداد كبرية من الجامهري مؤكدين
أن استضافة البحرين ستسهم يف عودة مل الشمل والوحدة الوطنية ،وأن البطولة
ستجذب أعدادًا جامهريية من دول املنطقة ترتاوح بني  70إىل  100ألف متفرج عىل
أقل تقدير خالل البطولة.

فكرة دورة الخليج

دورة الخليج العريب كانت حلامً راود أحد أبناء اململكة العربية السعودية ،وبجهود
أبناء الخليج جميعاً ،رأت هذه الدورة النور ،وظهرت إىل حيز الوجود ،وأصبحت
واقعاً ملموساً يعيش أحداثه أبناء هذه ااملنطقة ،وقد بدأت الفكرة من صاحب
السمو املليك األمري خالد الفيصل ،ويف دورة مكسيكو ستي ،قام الوفد البحريني
بعرض الفكرة عىل ستاتىل راوس رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم آنذاك ،وذلك
أثناء إقامة أوملبياد مكسيكو ستي عام  ،1968والذي بدوره رحب بالفكرة وأيدها
وأبدى دعمه لها ،وبعد عودة البحرينيني من مكسيكو ستي ،عقد االتحاد البحريني
لكرة القدم اجتامعاً تم فيه تدارس الفكرة من جميع الجوانب ،وتم إرسال مذكرات
إىل السعودية والكويت وقطر ،وما هي إال مدة وجيزة حتى تلقى الشيخ محمد
بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم موافقات كل الدول التي

محطة شرطية
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التاريخ يسجل هذه
األرقام لألوائل

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

 nأول هدف في بطوالت الخليج ،سجله
البحريني أحمد سالمين في مرمى قطر
بالمباراة االفتتاحية للبطولة األولى.
 nأول هدف لقطر ،سجله مبارك فرج في
مرمى البحرين.
 nأول هدف للسعودية ،سجله النور موسى
في مرمى الكويت بالدورة األولى.
 nأول هدف لإلمارات باسم سهيل سالم
في مرمى قطر بالدورة الثانية ،وهي
شاركة األولى لإلمارات ،حيث لم تتواجد في الدورة األولى.
الم
هدف للكويت ،سجله جواد خلف في المرمى السعودي.
 nأول
سجل بالدورة الرابعة باسم مبارك
 nأول هدف لسلطنة ُعمان ُ
العلوي في مرمى السعودية.
هدف للعراق ،سجله فالح حسن بالدورة الرابعة في مرمى
 nأول
ُعمان ،في المباراة االفتتاحية.
ليمن أول هدف الالعب شادي جمال في مرمى ُعمان
 nسجل ل
لدورة السادسة عشرة ،والتي شهدت أو مشاركة لليمن.
با
هدف سجله الالعب السعودي محمد المغنم في مرمى
 nأسرع
اإلمارات بعد  30ثانية من بداية المباراة بالدورة الثانية.
دورات الخليج اقامة  299مباراة عبر تاريخها الطويل،
 nشهدت
اهتزت الشباك خاللها  734مرة.
مباراة أقيمت ببطولة الخليج جمعت البحرين وقطر،
 nأول
وانتهت لصالح البحرين (.)1/2
ي الكويت
العب َ ْ
 nأول لقب لهداف الدورة ،كان من نصيب ِ
محمد المسعود وجواد خلف.
الكويت أكثر المنتخبات فوز ًا بالبطولة ،أحرز اللقب
 nمنتخب
 9مرات.
لقب لقطر عام  ،1992وأول لقب للسعودية عام ،1994
 nأول
أحزت اإلمارات البطولة عام  ،2007و ُعمان في عام
بينما
فيما فاز العراق بالكأس عندما استضاف البطولة عام
،2009
.1978
الحظ المنتخب البحريني طيلة دورات الخليج ،حيث لم
 nعاند
يحقق اللقب حتى اآلن بجانب اليمن.
عدد أهداف سجله الكويتي جاسم يعقوب ( 18هدف ًا)،
 nأعلى
عودي ماجد عبداهلل ( 17هدف ًا) ،وحسن سعيد من
ثم الس
العراق ( 17هدف ًا).
حارس أحمد الطرابلسي أسطورة حراس دورات الخليج.
 nيعد ال
دورة تم تقسيمها إلى مجموعتين عام  ،1974بالكويت،
 nأول
وفيها وثقت ُعمان أولى مشاركاتها.
دورة تم فيها النقل التلفزيوني عام  ،1974والتي جرت
 nأول
بالكويت.
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بعث إليها ،وبناء عليه تم عقد اجتامع موسع يوم  19يونيو عام  1969مببنى
بلدية البحرين باملنامة ،حيث تدارس املجتمعون بنود الالئحة التي قدمها االتحاد
االبحريني ،وتم تعديل بعض الفقرات ،ومتت املوافقة باإلجامع عىل إقامة دورة
الخليج األوىل لتنطلق رسمياً يف السابع والعرشين من مارس عام  ،1970وشهدت
نجاحاً كبريا ً أثلج صدور أبناء املنطقة لتستمر هذه البطولة بالتناوب عىل تنظيمها
بني أبناء املنطقة ،وسط ترحيب وتشجيع من كافة أقطار دول الخليج.

غير معقول

 rغير معقول ،العب مواطن يزيد راتبه الشهري عن  300ألف درهم ،ويظل
حبيس دكة االحتياط.
 rغير معقول ،صحفي رياضي لمدة  30سنة ،يكتب في الشؤون الرياضية،
نجده فجأة يتحول إلى الكتابة السياسية في صحيفة بدولة خليجية مجاورة.
 rغير معقول ،أن تطالب بإلغاء بطولة كأس الخليج ،رغم فوائدها ومكاسبها
العديدة وآثارها اإليجابية على مسيرة الكرة الخليجية.
 rغير معقول ،يا صحافة العب والده أو والدته ،ينتقالن إلى رحمة اهلل ،ويصر
على اللعب على حساب حضور مراسم الجنازة ،والصحافة تقول عنه( :وفي
ومخلص) أين إخالصه لوالديه؟!
 rغير معقول ،في زمن االحتراف إدارة فريق النادي تعلم أنها فقدت بطاقة
العب في يوم المباراة ليغيب عن المشاركة!
 rغير معقول ،رغم مرور شهرين على خروج منتخب الشباب من بطولة آسيا
من الدور األول ،لم نسمع رأي ًا أو تبريراً من المسؤولين باالتحاد ،وعن أسباب
الخروج وعدم التأهل.
 rغير معقول ،أن يقوم بالتعليق على المباراة وبعدها مباشرة يتحول إلى
االستديو ليقوم بدور المحلل.
 rغير معقول ،مدرب لم يحقق أي انتصار ،وتتم إقالته ،ويقول ويصرح لوسائل
اإلعالم :لم أفشل ،لكني لم أحقق نتائج مرضية!
 rغير معقول ،أن ال يقوم الصحفي بإبراز وإظهار كل الحقائق ،خشية من ردة
فعل رئيس النادي أو بعض مسؤوليه.
 rغير معقول ،أن تعتزم إحدى قنواتنا الرياضية شراء حقوق دوري خليجي
بمبالغ خيالية ،أليس دورينا أحق بهذه المبالغ؟!
 rغير معقول ،عضو مجلس إدارة ال يعرف عدد األلعاب التي تمارس بناديه أو
اسم المدرب والجهاز الفني بفريق النادي .
 rغير معقول ،أن يتم استبعاد منتخبنا الوطني من بطولة غرب آسيا ،لعدم
مشاركته بالصف األول ،وفي نفس الوقت نشاهد بعض المنتخبات تشارك
بالرديف وأن اليكون هناك موقف من اتحاد الكرة.
 rغير معقول ،أن يعارض بعض المسؤولين تفرغ بعض الموظفين ،على الرغم
من أنهم في مهمة رياضية وطنية لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
 rغير معقول ،مذيع برامج رياضية له خبرة طويلة في هذا المجال ،يقوم
بتوجيه اللوم والعتاب لما ارتكبه الالعب من مخالفات وتجاوزات سلوكية،
وفي اليوم التالي يجد له األعذار والمبررات بعد تلقيه مكالمة تلفزيونية من
شخصية بارزة!
 rغير معقول ،أن يقوم الالعب ووكيل أعماله بتوقيع بنود االتفاقية فيما
بينهما في أحد مخيمات البر في آخر الليل.
أه ً
ال 2013
عام جديد نستقبله بمزيد من التفاؤل والخير ،مستبشرين به أن يكون عام ًا
سعيداً على وطننا وأحبائنا ،وأن يسوده الود والسالم ،وأجمل ما نستقبل
به هذا العام الفوز بكأس الخليج ،وكل عام ووطني اإلمارات بألف خير وسالم.
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محمد بن سعود يحضر أفراح بن حجر

حرض سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة،
والشيخ حمد بن محمد القاسمي رئيس دائرة األرايض واألمالك  ،حفل العشاء
الذي أقامته عائلة املرحوم محمد أحمد سعيد بن حجر ،مبناسبة زفاف
نجلها حمد إىل كرمية عيل أحمد سعيد بن حجر ،ومحمد يوسف سعيد بن
حجر ،مبناسبة زفاف نجله سيف إىل كرمية عيل محمد راشد بن حجر .كام
حرض الحفل الذي أقيم يف صالة األفراح الكربى يف فندق رأس الخيمة عدد
من الشيوخ وأعيان البالد وعدد من املسؤولني واألهل واألصدقاء واملدعوين.
وقدمت الفرقة الحربية خالل الحفل األهازيج والفنون اإلماراتية الرتاثية ،
ابتهاجا بهذه املناسبة.

منصور بن زايد يشهد احتفال (الزعاب) باليوم الوطني الحادي واألربعين

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة االحتفال الذي أقامته قبيلة الزعاب يف مناسبة اليوم
الوطني الواحد واألربعني .وضم الحفل أكرث من  3500شخص من أفراد
قبيلة الزعاب ،وحرضه معايل أحمد جمعة الزعايب نائب وزير شؤون
الرئاسة  ،وشخصيات دبلوماسية يف الدولة ،وعدد من املسؤولني وأعيان
وأبناء القبيلة ،وحشد كبري من سكان مدينة أبوظبي .وتضمن االحتفال
لوحات فنية جسدت الرتاث اإلمارايت األصيل ،وأهازيج فلكلورية شعبية
شارك فيها املدعوون .وقدم عدد من الشعراء قصائد خاصة مبناسبة
اليوم الوطني الحادي واألربعني للدولة ،عربوا فيها عن اعتزازهم بالقيادة
الحكيمة ،مجددين العهد والوالء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.

شرطة رأس الخيمة تكرم عدداً من موظفي إدارة الشؤون المالية
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كرم العقيد محمد إبراهيم الجريي مدير إدارة الشؤون
املالية باإلدارة العامة للموارد و الخدمات املساندة برشطة
رأس الخيمة ،بحضور املقدم جاسم خلفان الشاعر رئيس
قسم تنسيق العقود و املشرتيات ،مبكتبه مببنى القيادة،
عددا ً من املوظفني ،و ذلك لجهودهم املميزة يف أداء
األعامل املوكلة إليهم ،ولتفانيهم يف العمل ،وحرصهم عىل
تطوير أدائهم باستمرار مبا يخدم مصلحة العمل .حيث
أشاد العقيد الجريي باملكرمني و بجهودهم الكبرية التي
بذلوها ليك يستحقوا هذا التكريم ،الذي يعترب بسيطاً
ورمزياً مقابل ما قدموه من أعامل و إنجازات ،مؤكدا ً يف
الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل
تكريم أبنائها املتميزين و اإلشادة بهم و الشد عىل أيديهم
لبذل املزيد من الجهد و العطاء ،وليكونوا قدوة حسنة و
مثاالً يحتذى بهم بني جميع زمالئهم.

العميد محمد عبد اهلل الزعابي

العميد غانم أحمد غانم

العقيد أحمد محمد بن جمعة

العقيد عدنان الزعابي

العقيد علي سعيد العلكيم

المقدم يوسف عبد اهلل بطي المقدم سعيد راشد اليماحي

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ،بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات  ،إلى كل من:
سعادة العميد محمد عبد اهلل الزعابي  ،مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة ،
وسعادة العميد غانم أحمد غانم  ،وسعادة العقيد أحمد محمد سالم بن جمعة  ،وسعادة
العقيد عدنان الزعابي  ،وسعادة العقيد علي سعيد محمد العلكيم الزعابي  ،وسعادة المقدم
يوسف عبد اهلل محمد بطي سمبيج  ،وسعادة المقدم سعيد راشد سعيد حسن اليماحي.
وذلك بمناسبة ترفيعهم إلى رتبهم الجديدة.
مع أجمل األمنيات القلبية للمرفعين ،بالمزيد من التميز والرقي لخدمة الوطن الغالي،
تحت ظل القيادة الحكيمة ..وألف مبروك.

عقيداً
سلطان الزعابي
ً
أسمى التهاين واألماين الخالصة  ،إىل
سعادة العقيد /
سطان أحمد بوعتابة الزعايب ،
من القيادة العامة لرشطة أبوظبي
 ،مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة،
متمنني له دوام التوفيق والنجاح ملا
فيه رفعة الوطن وتقدمه ،
ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة
من املالزم راشد بن ربيعة.

مولود جديد
يتقدم الزمالء بقسم اإلسعاف
واإلنقاذ ( اإلنقاذ البحري )
بأحر التهاين القلبية إىل
املالزم أول  /أمين عيل شلبي
 ،مبناسبة قدوم مولوده الجديد
( رامي )  ،جعله الله من
الذرية الصالحة وقرة عني
لوالديه  ،ألف مربوك.

وتفوق
تخرُّج
ُّ
يتقدم النقيب خالد النقبي رئيس
تحرير مجلة ( العني الساهرة )
بأسمى التهاين وأطيب التربيكات إىل
املالزم ثاين  /طيار جاسم يوسف
حمد محمد املجيني الزعايب،
مبناسبة تخرجه من دورة مرشحي
حرس الرئاسة برتبة مالزم ثاين طيار
وحصوله عىل املركز األول يف اللياقة البدنية،
مع أجمل األمنيات له بالتوفيق والنجاح يف خدمة الوطن.

مولودة جديدة
يتقدم الزمالء بقسم تنسيق العقود
واملشرتيات بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  ،بأرق التهاين والتربيكات
إىل
املساعد أول  /عيىس محمد عيىس
بن بخيت النعيمي،
مبناسبة قدوم مولودته الجديدة
(رمياس )  ،جعلها الله من مواليد الخري
والسعادة وقرة عني لوالديها  ،ألف مربوك.
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إِسهامات أفراد المجتمع في العمل
الشرطي ضرورة
أهم ما يشغل بال القائمين على إدارة األجهزة الشرطية في جميع
أنحاء العالم ،هو إقامة عالقة طيبة تقوم على االحترام المتبادل
والتعاون البناء بين الشرطة وكل فرد من أفراد المجتمع ،وذلك من
أجل اكتساب تأييدهم لجهود الشرطة ،ودفعهم إلى تقديم كل
ما من شأنه أن يسهم في تحقيق األهداف المرجوة التي تسعى
األجهزة الشرطية لتحقيقها ،ومما الشك فيه أن بناء عالقة وطيدة
تقوم على التفاهم المتبادل بين أفراد المجتمع وهيئة الشرطة يعد
مطلبًا على جانب كبير من األهمية لتحقيق أهداف األمن التي يتمناها
أفراد المجتمع الساعون إلى التقدم واالزدهار.

إن بناء عالقة وطيدة تقوم على
التفاهم المتبادل بين أفراد
المجتمع وهيئة الشرطة يعد
مطلب ًا على جانب كبير من األهمية
لتحقيق أهداف األمن التي يتمناها
أفراد المجتمع الساعون إلى التقدم
واالزدهار.

أبناء العين الساهرة:
إن األدوار التي يمكن أن يقوم بها أفراد المجتمع يمكن بالتعاون أن
تبرز في المراحل السابقة لواقع الفعل الجرمي  ،إذ يمكن لألفراد من
الجمهور اإلسهام مع هيئة الشرطة في وقاية أنفسهم وغيرهم
من الجريمة ،وتقديم العون في الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها
من خالل المحافظة على أدلتها واإلرشاد عن الجناة والمساعدة في
ضبطهم ،ومن خالل الشجب االجتماعي لألعمال المخلة بالقوانين
واألنظمة المعتمدة.
أبناء العين الساهرة:
ليس من المبالغة اإلقرار بأن أي جهاز أمني مهما بلغت إمكاناته
البشرية والمادية والقدرات الذهنية والتقنية سوف يلقى ضمانات في
أن ينهض بأعباء الرسالة الملقاة عليه بالشكل األمثل واألكمل ،دون
وجود عالقة حميدة تربط الجهاز األمني بالجمهور الذي يقوم على
خدمته.
فالهدف واحد ،أمن الجميع واستقرار يرخي ستائر الطمائنينة على
الجميع.
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